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Interreg-IPA Cross-border Cooperation 
Bulgaria-Serbia Programme

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme was adopted by the Eu-
ropean Commission with Decision No C(2015) 5444 on 30th of July 2015. The first Joint 
Monitoring Committee (JMC) meeting under the Programme was also held on 30th of July, 
in Sofia. The Application package under the First Call for proposals was approved within the 
same JMC meeting.

INTERREG-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme will finance projects related to development 
of sustainable tourism, youth and environment. The total amount of the Programmes’ budget 
is 34 102 256 euro.

The eligible area of the Programme covers NUTS III regions or equivalents, situated on the 
border between the both partnering countries,  including:  Bulgarian districts Vidin, Montana, 
Vratsa, Sofia, Pernik and Kyustendil  and Serbian districts Bor, Zajecar, Nisava, Toplica,  Pirot, 
Jablanica and Pcinja. 

The Application package and the Guidelines for Applicants under the First Call for proposals, 
including all priority axis under the Programme (Priority Axis 1 – Sustainable tourism, Priority 
Axis 2 – Youths and Priority Axis 3 - Environment), was announced on the 17th of August 
2015. The total amount of the Call for proposals’ budget is 12 687 304,24 euro.

The eligible beneficiaries under the Programme are legal entities established in the eligible 
cross border region between Bulgaria and Serbia, which are non-profit making organizations 
(i.e. local/ regional/ national authorities or their subsidiary bodies; national and regional agen-
cies; administrations of protected areas; local /regional forestry administrations; cultural insti-
tutions; community centres;  NGOs; educational organizations- universities, schools, colleges 
and libraries; euro regions; associations of two or more of the listed above).

The Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria is desig-
nated to perform the functions of Managing Authority, and the Ministry of European Integration 
of the Republic of Serbia is designated to perform the functions of National Authority under 
the Programme.

The main office of the Joint Secretariat will continue to be situated in Sofia, Republic of Bul-
garia, and the branch office – in Nis, Republic of Serbia.



Интеррег-ИПА Програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија 

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија је усвојен од стране 
Европске Комисије одлуком бр. C(2015) 5444, 30. јула 2015. Први састанак Заједничког 
надзорног одбора Програма је такође одржан 30. јула, у Софији. Пакет апликационе 
документације за Први позив за прикупљање предлога пројеката је одобрен у оквиру 
истог састанка. 

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија ће финансирати 
пројекте везане за развој одрживог туризма, младе и заштиту животне средине. Укупна 
вредност буџета Програма је 34 102 256 евра.

Прихватљива територија Програма покрива територије NUTS III региона или еквивалентне, 
који се налазе у пограничном региону држава партнера, и укључује бугарске области: 
Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил; као и српске округе: Борски, 
Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Први позив за прикупљање предлога пројеката, који укључује све три приоритетне осе 
(приоритетна оса 1 - Одрживи туризам; приоритетна оса 2 - Млади; и приоритетна оса 3 
- Животна средина) је објављен 17. августа 2015 године. Укупна вредност буџета за Први 
позив за прикупљање предлога пројеката је 12 687 304, 24 евра.

Прихватљиви корисници Програма су правна лица, основана на прихватљивој 
прекограничној територији између Бугарске и Србије, која су непрофитне организације: 
локални / регионални/ национални органи или њихове придружнице; националне 
и регионалне агенције; управе заштићених области; локална / регионална шумска 
газдинства; културне институције; домови културе; невладине организације; образовне 
институције – универзитети, школе, колеџи и библиотеке; евро-региони, удружења 
горенаведених и други.

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске је именовано да 
обавља функцију Управљачког тела, а Министарство за европске интеграције Републике 
Србије је одређено да обавља функцију Националног тела Програма.

Главна канцеларија Заједничког секретаријата ће и даље бити у Софији, у Републици 
Бугарској, а филијала у Нишу, у Републици Србији.



Програмата за трансгранично сътрудничество 
Интеррег-ИПП България-Сърбия

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия беше 
одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г. Първото 
заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата беше проведено на 
30.07.2015 г. в гр. София, България. Пакетът с документи за кандидатстване по първата 
Покана за набиране на проектни предложения беше един от основните документи, 
одобрени от СКН.

Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия ще финансира проекти, свързани 
с развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда. Общият бюджет по 
програмата е 34 102 256 евро.

Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други 
еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. 
Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, 
Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, 
Ябланица и Пчиня.

Пакетът с документи и Насоките за кандидатстване по Първата покана за набиране на 
проектни предложения ще бъдат официално обявени през средата на месец август 2015 
г. и ще включват всички приоритетни оси по Програмата (Приоритетна ос 1 – Устойчив 
туризъм, Приоритетна ос 2 – Младежи и Приоритетна ос 3 – Околна среда). Общият 
бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 687 304,24 евро.

Допустими кандидати са всички юридически лица, които са регистрирани в трансграничния 
регион между България и Сърбия, и не генерират печалба (местни/регионални/
национални институции или техните подразделения; национални и регионални агенции; 
администрации на защитени зони; местни/регионални администрации по управление 
на горите; културни институции; читалища; НПО; образователни организации – 
университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или 
повече от изброените по-горе институции/организации).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република 
България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, 
а Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия е определено да 
изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат ще продължи да функционира в гр. София, 
Република България, а клонът – в гр. Ниш, Република Сърбия.





Project objectives
1. Rehabilitation of the Cultural Centers to ensure better conditions for train-
ing and rich cultural life of young people in the border region

2. To contribute to the improvement of the environment for advancement of 
young people

3. To establish people-to-people contacts and youth networks in the border 
region, knowledge of each other, exchange of information and ideas for 
future cooperation.

Target Groups
1. Children /7-14 years/ - pupils in primary schools;

2. Children /15-19 years/ - pupils in secondary schools;

3. Young people /up to 29 years/.

Project results and outputs
1. Rehabilitated Cultural Centers to ensure better conditions for training and 
rich cultural life of young people in the border region.

2. Better conditions for activе cultural life of young people in the border area 
ensured.

3. Improved environment for advancement of young people.

4. Established people-to-people contacts and youth networks in the border 
region, cultural exchanges and ideas for future cooperation enhanced

Project No: CB007.1.21.314

Investing in Youth Capital 
through modernization of the Cultural centers 
in the cross-border region

Budget total: EUR 421 381,52



Пројекат бр: CB007.1.21.314

Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију 
културних центара у пограничном региону

Укупан буџет: 421 381,52 евра

Циљеви пројекта
1. Рехабилитовати културне центре ради обезбеђивања бољих 
услова за тренирање и богатији културни живот младих људи у 
пограничном региону

2. Допринети побољшању окружења за напредовање младих људи

3. Успоставити омладинске мрежа људи-људима и контаката 
у пограничном региону, размену знања, размену културних 
манифестација и идеја за будућу сарадњу

Циљне групе
1. Деца /7-14 година/ - ученици основних школа

2. Деца /15-19 година/ - ученици средњих школа

3. Млади /до 29 година/

Резултати пројекта
1. Реконструисани Културни центри и обезбеђени бољи услови за 
тренирање и богат културни живот младих људи у пограничном региону

2. Обезбеђени бољи услови за активан културни живот младих људи 
у пограничном региону

3. Побољшани услови за напредовање младих људи

4. Успостављени контакти људи-људима и омладинске мреже у 
пограничном региону, унапређена културна размена и размена идеја за 
будућу сарадњу



Цели на проекта
1. Рехабилитация на сградите на Читалищата за осигуряване на по-
добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на 
младите хора в трансграничния регион

2. Подобряване на средата за развитие на младите хора

3. Създаване на младежки мрежи от хората за хората и контакти 
в трансграничния регион, обмен на културни събития и идеи за 
засилено бъдещо сътрудничество.

Целеви групи
1. Деца / 7-14 години / - ученици от основните училища;

2. Деца / 15-19 години / - ученици в средните училища;

3. Млади хора / до 29 години /.

Резултати по проекта
1. Ремонтирани Читалища за осигуряване на по-добри условия за 
обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в 
трансграничния регион.

2. Осигурени по-добри условия за активен културен живот на 
младите хора в трансграничния регион.

3. Подобрена среда за израстване на младите хора.

4. Създадени младежки мрежи от хората за хората и контакти в 
трансграничния регион, засилен културен обмен и идеи за бъдещо 
сътрудничество.

Проект № CB007.1.21.314

Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на 
културни центрове в трансграничния регион

Общ бюджет: 421 381,52 евро



Cultural Center in Dimitrovgrad
Serbia

Community centre “G.S. Rakovski - 1928”
Bulgaria

Cultural Center in Dimitrovgrad is a cultural institution established by the local government of Dimitrovgrad 
municipality. The National Council of the Bulgarian National Minority declared the Cultural Center an 
institution of special importance for the preservation of the culture and tradition of the Bulgarian minority in 
Serbia. The Cultural Center is the holder of the complete cultural program of the municipality and the area 
where the Bulgarian national minority is inhabited. Cultural Center in Dimitrovgrad consists of 3 organiza-
tional units:

Theater “Hristo Botev”,
which was founded in 1888, is the oldest cultural institution in the city and is one of the oldest theaters in 
Serbia, and plays its plays in Serbian and Bulgarian in parallel.

Cultural-artistic association “Caribrod”,
which gathers members in 7 ensembles and has over 250 members of all ages, from children to adults and 
has several sections that cultivate culture and traditions characteristic for the area.

Gallery “Metodi - Meta Petrov”,
which organizes exhibitions of artists and associations through the entire year exhibition program and 
through the international painting colony “Poganovski monastery” gathers eminent artists from all over the 
world and which, under its auspices, preserves an imposing fund of 500 works of art painters, sculptors and 
graphic artists.

The work of the Cultural Center is focused on how to preserve tradition and promote culture on the one 
hand, thus includes program activities directed towards education and promotion of local potentials, espe-
cially those aimed at the young population, their education and active participation in some programs of the 
Center.

Community Center “Georgi Sava Rakovski - 1928” was founded in 1928. Since then, it has developed a 
rich cultural and educational activity. It has a large and beautiful building built in 1980. Some of the rooms 
are used for a library that holds over 9500 volumes of artistic and scientific literature.

With its organizational units: a musical and singing school “Irkapei”, Dance school “Emidance” and library 
has a continued responsibility and obligation to work on the development, conservation, and dissemination 
of the rich cultural heritage and traditions and at the same time to diversify the cultural life of the population 
with new and contemporary cultural events by investing all its capacities, resources and creative potential. 
The schools have countless events in Bulgaria and Europe. Have achieved many successes have won 
prizes, recognition and confidence. 

The Emidans Dance School,
was founded in 1993 by Mrs. Emilia Mihaylova. The school is divided into four age groups. Studied: Bulgar-
ian folk dances, classical, sports and modern dances. This makes the school unique in nature and form of 
learning. Choreographer of the school is Mr. Mitrousin Paunov. 

Ircapei Music School,
was founded in 2008 and is divided into four age groups. Students are studying authentic Songs of the 
song, processed folklore and popular songs. The school preserves the cultural memory of the village and 
has its own style. The head of the school is Miss Bissera Ivanova. 

In essence the Community centre is vital for the local population not just for ensuring the cultural life, and 
preserving and distributing the cultural traditions and heritage but also for keeping the cultural identity of 
the population and at the same time establishing the European values, promoting diversity and intercultural 
differences that are essential for all EU countries.





Центар за културу у Димитровграду
Србија

НЧ “Г.С. Раковски - 1928”
Бугарска

Центар за културу у Димитровграду је установа културе основана од стране локалне самоуправе 
општине Димитровград. Национални савет бугарске националне мањине прогласио је Центар за 
културу установом од посебног значаја очување културе и традиције бугарске мањине у Србији. 
Центар за културу је носилац је комплетног културног програма општине и подручја у коме је 
насељена бугарска национална мањина. Центар за културу Димитровград чине 3 организационе 
јединице:

Позориште „Христо Ботев“,
које је основано давне 1888. године најстарија је културна институција у граду и једно је од 
најстаријих позоришта у Србији и које своје представе игра на српском и бугарском језику паралелно.

Културно-уметничко друштво “Цариброд“,
које окупља чланове у 7 ансамбала и броји преко 250 чланова свих узраста од деце до одраслих и 
које има неколико секција у којима се негује култура и традиција карактеристична за подручје.

Галерија „Методи – Мета Петров“,
која организује изложбе уметника и удружења кроз целогодишњи изложбени програм и кроз 
међународну ликовну колонију „Погановски манастир“ окупља еминентне уметнике из целог света и 
која под својим окриљем чува импозантан фонд од 500 уметничких дела академских сликара, вајара 
и графичара.

Рад Центра за културу фокусиран је, како на очување традиције и промоцију културе с једне стране, 
тако укључује и програмске активности усмерене ка едукацији и промоцији локалних потенцијала, 
нарочито оних који су усмерени према младој популацији, њиховој едукацији и активном узимању 
учешћа у неким програмским сегментима Центра.

Народно Читалиште “Георги Сава Раковски - 1928” основано је 1928. године. Од тада развија богату 
културну и образовну делатност. Има велику и лепу зграду изграђену 1980. године. Део простора 
који се користи за библиотеку има преко 9.500 наслова белетристике и научне литературе.
Са својим организационим јединицама: музичком и школом певања “Иркапеј”, плесном школом 
“Емиденс” и библиотеком, имају континуирану одговорност и обавезу да раде за развој, очување и 
ширење богатог културног наслеђа и традиције и истовремено да диверсификују културни живот 
становништва новим и модерним културним догађајима улажући све своје могућности, ресурсе и 
креативни потенцијал у ова настојања. Школе имају безброј наступа у Бугарској и Европи. Постизали 
су доста успеха, освајајући награде, признања и подизали самоувереност.

Школу плеса “Емиданс”,
основала је 1993. гђа Емилиа Михаилова. Школа је подељена на четири старосне групе. Изучавају 
се: бугарске народне игре, класични, карактеристични, спортски и модерни плесови. То чини школу 
јединственом по природи и облику учења. Кореограф школе је господин Митрушин Паунов. 

Музичка школа “Иркапеј”,
основана је 2008. године и подељена је на четири старосне групе. Полазници уче аутентичне шопске 
песме, обрађене фолклорне и популарне песме. Школа чува културно наслеђе села и има сопствен 
стил. Руководилац школе је госпођица Бисера Иванова.

У суштини, читалиште је од виталног значаја за локално становништво, не само за обезбеђење 
културног живота и очување и ширење културне традиције и наслеђа, већ и за очување културног 
идентитета становништва и истовремено за успостављање европских вредности и културних 
разлика, који су од суштинског значаја за све земље ЕУ.



Културен център в Димитровград
Сърбия

НЧ “Г.С. Раковски - 1928”
България

Културният център в Димитровград е институция на културата, създадена от местното самоуправление 
на община Димитровград. Националният съвет на Българското национално малцинство обяви 
Културния център за институция от особена важност за запазване на културата и традициите на 
българското малцинство в Сърбия. Културния център е носител на пълната културна програма 
на общината и района, в който живее българското национално малцинство. Културният център в 
Димитровград се състои от 3 организационни единици:

Театър “Христо Ботев”,
който е основан през 1888 г., е най-старата културна институция в града и е един от най-старите театри 
в Сърбия и изпълнява пиеси паралелно и на сръбски и на български.

Културно-художествено дружество “Цариброд”,
която събира членовете си в 7 ансамбли и има над 250 членове от всички възрасти, от деца до 
възрастни и има няколко отдела, които култивират култура и традиции, характерни за района.

Галерия “Методи - Мета Петров”,
която според изложбената си програма организира изложби на художници и асоциации през цялата 
година и чрез международната живописна колония “Погановски манастир” събира изявени артисти от 
цял свят и под патронажа си запазва внушителен фонд от 500 произведения на художници, скулптори и 
графики.

Работата на Културния център е насочена към опазването на традициите и насърчаването на 
културата от една страна, а от друга включва програмни дейности, насочени към образованието и 
популяризирането на местния потенциал, особено тези, насочени към младото население, тяхното 
образование и активно участие в някои програмни сегменти на центъра.

Народно читалище „Георги Сава Раковски - 1928” е основано през 1928 г. От тогава до днес, то развива 
богата културна и просветна дейност. Разполага с голяма и красива сграда построена през 1980г. Част 
от  помещенията се ползват за библиотека, която притежава над 9500 тома художествена и научна 
литература.
Със своите организационни звена: музикално и певческо училище “Иркапей”, танцово училище 
“Емиденс” и библиотека, имат непрекъсната отговорност и задължение да работят за развитието, 
опазването и разпространението на богатото културно наследство и традиции и в същото време да 
разнообразят културния живот на населението с нови и съвременни културни събития, като инвестират 
всичките си възможности, ресурси и творчески потенциал в тези начинания. Школите имат безброй 
изяви в България и Европа. Постигали са много успехи, спечелили са призови места, признание и 
самочувствие.  

Танцова школа „Емиданс”,
е основана 1993 г. от г-жа Емилия Михайлова. Школата е разделена на четири възрастови групи. 
Изучават се: български народни танци, класически, характерни, спортни и модерни танци. Това прави 
школата уникална по характер и форма на обучение. Хореограф на школата е г-н Митрушин Паунов.. 

Музикална школа „Иркапей”,
е основана 2008 г. и е разделена на четири възрастови групи. Изучават се автентични шопски песни, 
обработен фоклор и популярни песни. Школата пази културната памет на селото и притежава собствен 
стил. Ръководител на школата е г-ца Бисера Иванова. 

По същество читалището е от жизненоважно значение за местното население не само за осигуряване 
на културния живот и запазване и разпространение на културните традиции и наследство, но и 
за запазване на културната идентичност на населението и в същото време за установяване на 
европейските ценности, и междукултурните различия, които са от съществено значение за всички 
страни от ЕС.
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Тази  публикация  е  направена  с  подкрепата  на  Европейския  съюз,  чрез Програмата за за 
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No  2014TC16I5CB007.  
Съдържанието  на  публикацията  е  отговорност  единствено  на  Културния център в Димитровград  
и  по  никакъв  начин  не  трябва  да  се  възприема  като  израз  на становището на Европейския 
съюз или на Управляващия орган на Програмата. 

Ова  публикација  је  направљена  уз  помоћ  средстава  Европске  уније  кроз  Interreg-ИПА  Програм  
прекограничне  сарадње  Бугарска-Србија  под  бројем  CCI  No  2014TC16I5CB007. Јединствено 
одговорно  лице за садржај ове публикације је Центра ъа културу у Димитровграду  и ни на који 
начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма. 
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