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Извод: Рад садржи видове просторне сарадње две суседне земље – Србије и 
Бугарске. Наведени су пројекти сарадње од 1990-их година, као и они који се 
одвијају у последњој фази међународне европске сарадње, у периоду 2007-2013. 
година. У последњем периоду издвајају се два вида просторних интеграција – 
транснационална и прекогранична сарадња, као и сарадња која се базира на евро-
регионима - пограничним асоцијацијама суседних држава које су дефинисале 
развојне пројекте од обостраног интереса. Могућности будуће сарадње у великој 
мери ће зависити од спољних фактора које иницира Европска унија, али и од 
иницијативе локалних актера пограничних подручја обе државе. 
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Предат: 27. април 2012; прихваћен: 31. август 2012. 
 

Увод 
 

Идеја савремене Европе лежи у политички и економски уједиње-
ном континенту, a тиме и намери да се створе предуслови да се перифер-
на позиција запостављених подручја унутар појединих европских држава 
укључи у интензивнији процес одрживог развоја и да се интегрише у 
шири европски простор комплексним међудржавним и међурегионалним 
повезивањем.  

Бројни су примери успешне сарадње региона суседних држава, 
претежно у земљама Западне Европе (у неким суседним градовима скан-
динавских земаља, као и градова у пограничној зони Француске и Шпани-
је или Белгије и Холандије постоји сарадња у подели јавних сервиса и 
комуналне опреме, дефинисању заједничке стратегије туристичког разво-
ја, размени информација, планирању обостраног просторног развоја и сл). 

Политика Србије, без обзира на отежавајуће околности у процесу 
интеграције у европско окружење (неодговарајућа легислатива, нестабил-
на политичка ситуација, бројни међугранични проблеми, нестандардизо-
ваност у размени информација, недовољна саобраћајна повезаност, недос-
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татак иницијативе и сл.), има отворен и јасан циљ који води ка чланству у 
Европској унији (ЕУ) и прихватању свих видова и просторних димензија 
међународне регионалне сарадње. 

За разлику од осталих подручја ЕУ, трансгранична и интеррегио-
нална сарадња у земљама Централне и Источне Европе је веома мало зас-
тупљена (Smith, 2005). Став државе, ставови грађана, нерешена нацио-
нална питања могу да ограничавају процес европских интеграција (Gabel, 
1998; Pinheiro, 2009). Насупрот томе, јавно мњење може позитивно да 
утиче на развој ЕУ, одређивањем природе процеса интеграција подршком 
различитих пројеката (Garry, Tilley, 2009). 

 
Карактеристике пограничног простора Србије са Бугарском 

 
Неповољни развојни потенцијали пограничног подручја Србије, а 

посебно њеног источног и југоисточног дела, у суседству са Бугарском, 
проистекли су из периферног географског положаја у држави, који је 
узрок функционалне изолованости у односу на економске центре и осо-
вине развоја, што је резултирало њиховим успореним развојем. Пограни-
чни регион Србије и Бугарске може да се разматра као посебан географ-
ски простор са одређеним јединством природне основе, економским и 
културним везама становништва, заједничком инфраструктуром, као и 
историјском, етничком и културном традицијом (Грчић, 1991).  

Геоморфолошке карактеристике терена, саобраћајна изолованост 
планинских подручја (посебно у зимским месецима), историјски услови и 
традиција утицали су на ниже развојне карактеристике српског погранич-
ног подручја са Бугарском у односу на централне делове државе.  

Изузетно важан геостратешки положај само дела тог простора 
огледа се у краку Коридора Xс (Ниш-Софија-Истанбул), који се одваја од 
главног правца Коридора Х који повезује значајне европске центре са 
Малом Азијом. Тај правац пружа за преко 200 km краћу везу од било ког 
другог алтернативног правца између Средње Европе и Блиског истока. 
(Дерић, Атанацковић, 1999). Србији предстоји завршетак аутопута на 
овом краку Хс (Ниш – Софија). Тај пут прати и железничка пруга, којој, 
такође, предстоји реконструкција.  

У геоморфолошком смислу шири појас пограничног подручја обу-
хвата део Карпатско-балканске Србије и делова Родопске Србије. Ту се 
налази већи део басена Тимок, део доњег Подунавља на северу и планин-
ско подручје на југу. Разноликост рељефа, делом крашког терена и пеј-
зажа чини овај део привлачним и занимљивим. Већи део границе је тра-
сиран гребенима Старе планине, која чини и најмаркантнији морфолошки 
објекат (највиши врх је Миџор 2.169 m н.в.), затим Видлича, Руја и 
Миљевских планина на територији Србије (Марковић, 1970).  
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Посматрани простор припада неразвијеним, економски и демо-
графски депресивним регионима Србије. Неповољни демографски про-
цеси огледају се у израженом ниском природном прираштају и емигра-
цији становништва (општине са највећим падом броја становника у Срби-
ји, просечно годишње 6,4 на 1000 становника, налазе се у овом региону). 
Запосленост је испод просечне запослености у Србији (индекс 0,8), а 
доходак по становнику на овом простору је један од најнижих у Србији (у 
неким општинама само 15% републичког просека; Oпштине у Србији, 
2007). У привредној производњи преовлађују ниске фазе прераде произ-
вода са опадањем развојне улоге индустрије (пад запослених у индустрији 
и до 40% у неким општинама у односу на 1991. годину). Подручје је 
пољопривредно-сточарско и шумско са природним и туристичким вред-
ностима. Значајна су изворишта воде, минерална и рудна богатства. Под-
ручје карактерише слаба развијеност саобраћајне и друге техничке 
инфраструктуре, недовољна доступност јавних служби, посебно у брдско-
планинском делу простора (РПП Тимочке крајине, Сл. гласник 51/11). 
Неквалитетне саобраћајнице и недовољно развијена инфраструктура, као 
и запостављена валоризација расположивих потенцијала (природних и 
створених) укупно доприносе ниском нивоу друштвеног стандарда стано-
вништва на овом простору (Тошић, Милетић, 2002). 

 
Досадашњи пројекти Србије и Бугарске у процесу сарадње 

 
Сарадња две државе у циљу унапређивања развојних процеса 

одвијала се током скорије историје са различитим интензитетом и успе-
хом. Ратови, неповољне историјске околности на простору Балкана, као и 
нерешена бројна политичка питања, били су ограничавајући фактор за 
дефинисање заједничких пројеката све до краја ХХ века.  

Иницијатива за сарадњу подстакнута је од стране ЕУ, као спољ-
ним фактором. Први пројекти су били везани за транснационалну сара-
дњу, или сарадњу више држава у којима су учествовале Србија (СР 
Југославија) и Бугарска. Први значајнији пројекат који је обухватао 
шест држава (тадашњу СР Југославију, Бугарску, Румунију, Албанију, 
Македонију и Грчку, која је у то време била једина чланица ЕУ) је Estia, 
а институција партнер из наше земље био је Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије. Као један од главних резултата пројекта сачињена су 
два документа: Spatial Planning Systems and Agencies и Spatial Planning 
Priorities. Пројекат се одвијао у оквиру транснационалне области CAD-
SES2 и иницијативе Interreg IIC3 (1994-2000). Други значајан пројекат у 
                                                 
2 Централно-европски, јадрански, подунавски и југоисточно-европски простор, односно 
простор Централне и Југоисточне Европе који је обухватао 18 држава  и односио се на 
транснационалну сарадњу државних, регионалних и локалних власти, а приоритети су 
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којем су учествовале обе земље био је Vision Planet, који је обухватао 
све државе транснационалне области CADSES. Главни партнер је био 
Универзитет у Трсту, а партнер из Србије Географски факултет Универ-
зитета у Београду. Главни документ, као резултат овог пројекта, је била 
Strategies for Integrated Spatial Development за CADSES подручје. У сле-
дећем периоду, 2000-2006. година, ови пројекти добили су своје наслед-
нике, Estia-Spose односно Planet Cense, са прикључивањем још већег 
броја земаља из окружења.  

Прекогранична сарадња Србије и Бугарске почела је да се одвија 
2004. године кроз „Суседску политику“. Од тада је уговорено више десе-
тина пројеката до 2006. године, унутар CADSES-a. Најчешће финансира-
ни су били мали инфраструктурни прекогранични пројекти, прекогранич-
на економска сарадња, акције везане за екологију, туризам, културу, 
пољопривреду, образовање, истраживање и развој, запошљавање и инсти-
туционалну сарадњу. У претходном периоду успешно је спроведен 
Суседски програм Бугарска – Србија који се финансира из CARDS4 фонда 
у Србији и PHARE5 фонда у Бугарској. У периоду до 2006. године објав-
љено је 5 јавних позива за прикупљање предлога пројеката и пријављено 
је 700 таквих предлога.  Прекогранични пројекти Србије и Бугарске, запо-
чети из фонда CARDS, продужени су до 2009. године. Потписано је  11  
пројеката са учешћем различитих институција или општина Србије и 
одговарајућих партнера из Бугарске. Пројекти су покривали различите 
области сарадње – социоекономска сарадња и регионални развој, сарадња 
младих, рурални туризам, женско предузетништво, развој конкурентности 
МСП, управљање отпадом, производња здраве хране, промоција култур-
ног наслеђа и сл.   

Река Дунав је окосница међународне сарадње и просторне инте-
грације држава кроз које протиче. Међу многобројним завршеним и теку-
ћим активностима сарадње, у које су укљученe Србија и Бугарска, могу се 
издвојити: 1) Дунавска комисија која је формирана 1948. године у Бео-
граду и бави се регулисањем режима пловидбе и 2) Међународна коми-
сија за заштиту реке Дунав (ICPDR), формирана 1998. године са циљем 
                                                                                                                       
били: просторни развој, управљање природним, културним наслеђем и пределима, 
заштита животне средине, управљање ресурсима и превенција ризичних ситуација 
3 Иницијатива Interreg С Европске уније у њеном другом циклусу (1994-2000) обухватала 
је међународну сарадњу за 7 области које су се у периоду 2000-2006. прошириле на 13 
транснационалних области. 
4 Бивша помоћ Заједнице за обнову, развој и стабилизацију земаља Западног Балкана. 
5 Бивша иницијатива Европске уније за пружање помоћи земљама Централне и Источне 
Европе у развоју њихове привреде и демократског друштва у оквиру просперитетне и 
стабилне Европе. Програм обезбеђује финансијску помоћ земљама партнерима за процес 
економске трансформације и јачања демократије до нивоа када ће оне бити спремне да 
преузму обавезе које произлазе из чланства у ЕУ. 
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спровођења Конвенције о заштити Дунава потписане 1994. године у 
Софији. Пошто Дунав као међународна река има транснационални карак-
тер, он је био тема више пројеката у оквиру иницијативе Interreg Европске 
уније – у оквиру транснационалне области CADSES. У периоду од 1994. 
до 2000. године то су били пројекти Arge Donau и Cultural Route Danube, а 
у периоду од 2000. до 2006. година. Donauregionnen – дунавски региони, 
DaNewBe Data – везан за ГИС и Donauhanse – сарадња подунавских гра-
дова (Шећеров, Невенић, 2004), као и други секторски пројекти. Подуна-
вље, у ширем смислу, је предмет сарадње разноврсних области – привре-
дног и туристичког развоја, развоја инфраструктуре, а пре свега заштите 
природних вредности и животне средине.  

 
Актуелна транснационална сарадња две земље 

 
Последња фаза просторне сарадње Србије и Бугарске, у периоду 

2007-2013. година, подразумева активнију улогу и већу одговорност 
земаља региона, а окосницу чине Процес сарадње у Југоисточној Европи 
(ЈИЕ) и Регионални савет за сарадњу. Основни циљ Процеса је да се ЈИЕ 
трансформише у регион стабилности, безбедности и сарадње у складу са 
европским интеграционим токовима. У раду Процеса, у својству пуноп-
равних чланова, учествује 11 земаља (државе Западног Балкана, Румуни-
ја, Бугарска, Грчка, Молдавија и Турска). Регионални савет за сарадњу6, 
који је званично почео са радом 2008. године и обухвата, такође, 11 
земаља учесница, биће усмерен на реализацију пројеката у шест приори-
тетних области регионалне сарадње: економски развој, развој инфрас-
труктуре, правосуђе и унутрашњи послови, сектор безбедности, јачање 
људског потенцијала и парламентарна сарадња (МФА, 2007; НПИ, Вла-
да РС, 2008). 

Увођењем програма за период 2007-2013. година бивше CAD-
SES транснационално подручје сарадње подељено је на два програмска 
подручја: Програм сарадње Централне Европе - CENTRAL (Central 
Europe Programme) и Програм сарадње Југоисточне Европе - SEES7 
(South East European Space), који је и најзначајнији транснационални 
вид просторне сарадње, са учешћем Србије и Бугарске. Програм има за 
циљ подстицање уравнотеженог територијалног развоја и територијалне 

                                                 
6 Савет је преузео 2008. године улогу бившег Пакта за стабилност ЈИЕ који је формиран 
1999. године и који је обухватао осам држава ЈИЕ (Албанија, БиХ, Бугарска, Хрватска, 
СЦГ, Македонија, Румунија, Молдавија), у циљу  дугорочне стабилизације, безбедности, 
демократизације и економске обнове и развоја региона са тежњом ка укључивању у 
европске и евро-атлантске интеграције (ЕУ, НАТО). 
7 SEES подручје обухвата 17 држава са око 270 милиона становника и представља једно од 
најразличитијих и најкомплекснијих подручја сарадње у Европи. (Гојковић, 2008). 
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интеграције унутар подручја сарадње. Области подршке исказане су 
преко четири приоритета са дефинисаним мерама у оквиру сваког од 
њих: 1. развијање иновативних приступа и предузетништва, 2. заштита 
и унапређивање животне средине, 3. побољшање приступачности и 4. 
развијање транснационалне сарадње ради успостављања области одр-
живог развоја.  

Србија и Бугарска наставиле су започету заједничку сарадњу са 
другим подунавским земљама кад је у питању развој и регулисање плов-
ног транспорта на Дунаву, као и сарадња која се односи на заштиту реке 
Дунав. За уређивање Паневропског коридора VII утврђена су посебна 
правила којима треба да се обезбеди што брже побољшавање пловности, 
утврде једнообразна правила развоја флоте и пристаништа и правила 
функционисања унутрашњег водног транспорта. У оквиру Трансевроп-
ских мрежа дунавски пловни пут је дефинисан као један од приоритетних 
пројеката у развоју инфраструктуре ЈИЕ са акцентом на развој информа-
ционог система за саму реку. Међународни научни форум „Дунав – река 
сарадње“ је подржао израду Заједничке свеобухватне стратегије за земље 
дунавског слива (ЕU Danube Strategy), која је значајна не само за подручје 
Подунавља него и за ширу сарадњу Србије и Бугарске. Приоритети сара-
дње у Подунављу су саобраћај, животна средина и економски развој 
(Тошић, Живановић, 2011). 

 
Актуелна прекогранична сарадња  

 
Програми прекограничне сарадње су традиционални инструмент 

ЕУ за унапређивање пријатељских суседних односа и уједначавање 
социо-економског развоја пограничних области. У периоду 2007-2013. 
године прекогранична сарадња Србије и Бугарске одвија се применом 
последњег инструмента који је заменио дотадашње инструменте за 
сарадњу. Правни основ за успостављање IPA (Instrument for Pre-
accession Assistance) инструмента утврђен је Уредбом Савета ЕУ (2006). 
Србија у статусу кандидата за учлањење у ЕУ до краја овог периода има 
право да користи свих пет компонената (1. подршка у транзиционом 
процесу и изградњи институција, 2. прекогранична сарадња, 3. регио-
нални развој, 4. развој људских ресурса и 5. рурални развој) у оквиру 
средстава овог фонда. 

Дефинисана област сарадње између Србије и Бугарске која је обу-
хваћена програмом износи 39.460 km2, где је 47,9% у оквиру Србије 
(21,4% територије Србије). Укупан број становника је преко 3,3 милиона. 
Србији припада 32,3% становништва области (15,2% од укупног броја 
становника Србије према Попису из 2011. године). Како је софијски реги-
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он укључен у бугарски погранични део, то је знатно веће учешће станов-
ништва овог дела у становништву Бугарске (табела 1).  

 
Табела 1. – Подаци о пограничној области Србије и Бугарске 

Површина пограничне 
области 

Број становника у пограничној обла-
сти 

Држава 
km2 Удео у 

% 

Удео 
површине 
области у 
матичној 
држави у %

Последњи 
пописи у 
државама 

Удео у 
% 

Удео 
становништвa 
области у 
матичним 
државама 

Србија 18.909 47,9 21,4 1.081.000 32,3 15,2 
Бугарска 20.551 52,1 18,5 2.264.000 67,7 30,8 
Укупно 39.460 100 - 3.345. 000 100 - 

Извор: Први резултати Пописа становништва у Р.Србији, 2011, Републички завод 
за статистику. 

 
Програм обухвата 6 округа у Србији (Борски, Пиротски, Зајечар-

ски, Нишавски, Јабланички и Пчињски), са укупно 33 општине. Са Бугар-
ске стране обухваћени су следећи региони: Видин, Монтана, Софија, 
Софијска област, Перник и Ћустендил (скица 1).  

Приоритети и мере програма су: 
1.  Развој мањих облика инфраструктуре 
− Физичка и информациона инфраструктура 
− Инфраструктура намењена заштити животне средине 
− Помоћ за припрему пројеката 
2. Унапређивање капацитета за заједничко планирање, решавање 

проблема и развој 
− Успостављање веза и умрежавање на институционалном, 

пословном и образовном нивоу 
− Одрживи развој кроз ефикаснију употребу регионалних ресурса 
− Активности „људи људима“ (мали пројекти – директна сарадња)  
3. Техничка помоћ 
− Aдминистративни и послови евалуације програма 
− Публицитет и комуникације 

Регулативом Савета ЕУ дефинисане су оперативне структуре про-
грама8, као и средства за његову реализацију. Укупан фонд програма пре-
                                                 
8 Надлежни су Министарство финансија Републике Србије и Министарство за регионални 
развој и јавне радове Републике Бугарске. Предложено је да заједнички Технички 
секретаријат буде лоциран у Софији, док би „антена“ канцеларија у Србији била 
постављена у Нишу. У 2007. су потписани билатерални споразуми о економској сарадњи, 
сарадњи пограничних полиција и отварању два нова гранична прелаза. Усаглашен је 
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кограничне сарадње Бугарска – Србија за период 2009-2011, за који су 
могле конкурисати организације из Србије и Бугарске, износи 12.998.000 
евра (Лазаревић, Кнежевић, Божић, 2011). 

 

 
Скица 1 – Подручје прекограничне сарадње Србије и Бугарске које је дефинисано 

IPA фондом   
Извор: IPA CBC, Министарство финансија Републике Србије 

 
Бројни су примери пројеката Србије и Бугарске који су се одвијали 

у оквиру поменутог Суседског програма, помоћу ранијих структурних 
фондова, и у оквиру текућег програма. Један од тих примера нпр. везан је 
за унапређење успешних знања и вештина за одрживи економски развој у 
граничном подручју, други - за женско предузетништво у прекограничној 

                                                                                                                       
Меморандум о сарадњи у области заштите животне средине, а разговара се о 
усаглашавању текста Споразума о малограничном промету,  Споразума о културно-
просветној сарадњи и Споразума о отварању културно-информативних центара.   
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сарадњи, трећи - за стварање услова за формирање бизнис зона у гранич-
ном подручју. Обе државе су потписале Меморандум о сарадњи на 
финансијском тржишту којим се, поред осталог, прецизира да ће надлеж-
не комисије сарађивати на размени информација и стручним консултаци-
јама у области хартија од вредности, као и на заштити тржишта од финан-
сијског криминала. У оквиру Суседског програма, такође, био је отворен 
конкурс за обе земље за пројекте из подручја активности „people to peo-
ple“ и одрживог развоја, а циљеви су промоција одрживог развоја погра-
ничног подручја кроз економску валоризацију сопствених потенцијала и 
креирање нових прекограничних партнерстава. 
 

Еврорегионална сарадња  
 

Еврорегиони су добровољне интересне асоцијације, формиране  на 
регионалном и локалном нивоу, које покривају погранична подручја 
суседних држава ради поспешивања прекограничне сарадње у циљу уна-
пређивања економских, социјалних и културних потреба, као и захтева 
заштите животне средине. Србија и Бугарска овим видом сарадње су 
укључене у регионалне асоцијације. 

Почетак реализације Еврорегионa „Дунав 21“ везује се за поче-
так 2001. године, када су у Видину у Бугарској градоначелник Видина, 
Калафата (Румунија) и председник општине Зајечар (Србија) постигли 
договор о оснивању Eврорегиона.  

На територији Србије Еврорегиону припада следећих осам општи-
на: Кладово, Неготин, Мајданпек, Бор, Зајечар, Бољевац, Сокобања и 
Књажевац. У Румунији су то општине: Калафат, Појана Маре, Деса, 
Чуперчени Ној и Четате, а у Бугарској општине: Видин, Белоградчик, 
Лом, Ружинци, Чипрово, Димово, Макреш, Кула и Ново Село. Укупна 
површина еврорегиона је 10.157 km2. На том простору живи око 420.000 
становника у преко 400 насеља (2011. година). Србија учествује са око 
53% у укупном становништву и са око 65% у укупном броју насеља Евро-
региона. Скоро трећина становништва и насеља тог подручја припада 
Бугарској, а само 10% становништва и 3% насеља Еврорегиона – Румуни-
ји (Ilies, 2004). 

 Еврорегион захтева огромну административну структуру за уку-
пну популацију. Спора бирократија на обе стране Дунава и строга цен-
тралистичка традиција су, такође, препрека развоју, повезивању и укљу-
чивању у пројекте који „игноришу“ националне границе. Геоморфолош-
ке карактеристике терена, саобраћајна изолованост на периферији трију 
држава, историјски услови и традиција утицали су на ниже економске 
карактеристике ових подручја у односу на централне делове држава 
(Тодоровић, Тошић, Стојановић, 2004). Заједничким радом и напорима 
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стварају се веће шансе за савладавање различитих проблема у борби 
против криминала9, нелегалне трговине и др. и отварају се бројне могу-
ћности за сарадњу у области економије, културе, образовања и др.  

Пригодним скупом и усвајањем заједничке Резолуције у Гамзи-
градској Бањи (2007) наведени су неки од приоритета ове међудржавне 
асоцијације: изградња ауто пута од Видина преко Зајечара до Параћина, 
као и железничке пруге преко хидроцентрале "Ђердап 2", либерализација 
визног режима и оснивање заједничког универзитета.  

Последње године, међутим, нису довеле до значајнијег помака у 
остваривању постављених циљева, а узрок томе налази се и у локалној 
самоуправи која има инертан однос према потребним активностима.  

Еврорегион “Еуробалканс – Ниш-Софија-Скопље“ повезује 
Србију, Бугарску и Македонију и формиран је 2002. године. У Евроре-
гиону живи мање од 5 милиона људи на површини од скоро 60 хиљада 
km2 у великом броју градова и општина које гравитирају ка три центра. 
Циљ његовог формирања је организација и координирање активности 
прекограничне сарадње у области економије, екологије, културе, науке и 
образовања, чиме би се остварили неопходни услови за интегрисање 
датих простора у савремене европске токове. Граду Нишу и општинама 
које су основале овај Eврорегион10 придружило се још 10 општина11. 
Српски део Еврорегиона обухвата четвртину територије Србије и у 
њему живи преко 1,4 милиона становника у 2011. години (29% станов-
ништва Eврорегиона).  

Бугарски део обухвата следеће регионе: Благоевград, Перник, 
Ћустендил, Софија област и Софија Град, Плеван, Враца, Видин и Мон-
тана. Област у Македонији обухвата скопске општине и општине: Берово, 
Делчево, Крива Паланка, Куманово, Ново Село, Пехчево и Велес. 

Највећа геостратешка предност Еврорегиона Ниш-Софија-Скопље 
је његов географски положај, првенствено с обзиром на пролазак Панев-
ропских мултимодалних коридора IV, VIII и X. Земље, међутим, имају 
недостатак неопходне финансијске подршке, као и неодговарајућу инфра-
структуру, проблем преласка границе и сл. (Dimitrov et. al. 2003; Totev, 
Boyadjieva, 2003). То указује на посебан интерес за све три стране да 

                                                 
9 У земљама југоисточне Европе не постоји ефикасан систем у борби против криминала на 
регионалном нивоу који одржава контролу над границама и који преузима многе функције 
које не треба да буду у државним рукама  (Athanassopoulou,  2004), 
10 Алексинац, Бабушница, Блаце, Бојник, Босилеград, Властинце, Врање, Гаџин Хан, 
Димитровград, Дољевац, Јагодина, Крушевац, Куршумлија, Лесковац, Мајданпек, 
Медвеђа, Мерошина, Пирот, Прокупље, Ражањ, Соко Бања, Сурдулица, Сврљиг, 
Трговиште и Црна Трава 
11 Бела Паланка, Бор, Бујановац, Кладово, Књажевац, Лебане, Прешево, Владичин Хан, 
Зајечар и Житорађа.  
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сарађују, а први значајнији пројекат требало би да буде изградња ауто-
пута Ниш-Софија, као и железничка магистрала Скопље-Софија. Пројек-
том је планирано да буду отворени нови, савремени гранични прелази. У 
оквиру региона треба да се успостави прекогранична сарадња локалних 
власти, као и невладиних организација у области културе, образовања, 
науке, привреде итд. Планирано је да се пројекти стратешки формулишу 
за следеће области: развој регионалне политике, развој малих и средњих 
предузећа и унутрашњих инвестиција, затим омладинску, образовну и 
сарадњу на пољу културе.   

Без обзира на јасно дефинисане циљеве, у последњих неколико 
година није остварена значајнија сарадња у оквиру овог Eврорегиона.  

Еврорегион „Стара планина“ представља билатералну сарадњу 
Србије и Бугарске у циљу развоја и заштите простора Старе планине. 
Еврорегион је формиран 2006. године и у његов састав ушле су општине 
Пирот, Димитровград, Књажевац и Зајечар са српске стране и Чипровци, 
Чупрена, Берковица, Белоградчик, Георги Дамјаново, Годеч и Вршец са 
бугарске стране. У 2007. години Еврорегион је примљен у асоцијацију 
AEBR12. Подручје Старе планине проглашено је у Србији за Парк природе 
1997. године чиме је Стара планина стављена под заштиту државе као 
природно добро од изузетног значаја, сврстано у I категорију. Простор-
ним планом подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина 
(Сл. гласник РС, бр. 115/08) подручје је третирано као простор посебних 
природних и туристичких вредности од националног значаја на ком су 
утврђене зоне заштите I, II и III степена заштите Парка природе, као и 
зоне од интереса за развој туристичко-рекреативних активности. Као 
доминантна привредна активност предложен је развој туризма у складу са 
заштитом природе, а као доминантни вид туризма предвиђен је стацио-
нарни и излетнички вид туризма.  

Због богатог природног наслеђа 1996. године владе Бугарске и 
Србије потписале су Меморандум о стварању трансграничног "Парка 
мира". Заборављени простор ове планине, међутим, нашао се у жижи 
интересовања, за шта је "кривац" туризам. Планови чија је реализација 
већ почела, обухватају изградњу стаза за алпско скијање (капацитета 
14.000 скијаша, 40 km жичара и 100 km скијашких стаза). За боравак 
туриста потребно је обезбедити одговарајуће смештајне капацитете. 
Упркос појединим тврдњама да планина има капацитет за велики број 
гостију и да се тиме неће нарушити природна станишта, љубитељи при-
роде оправдано страхују од неконтролисане градње и свих других 

                                                 
12 Асоцијација основана 1971. у Бону са циљем иницирања сарадње и умрежавања  
пограничних региона земаља које не морају бити чланице ЕУ. Чланство у овој 
организацији омогућава приступ европским фондовима. 
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облика деградације простора. Стратегија развоја ове области за 2008-
2013. годину13 обухвата  заједнички рад експертских тимова четири 
српске и седам бугарских општина које гравитирају ка Старој планини. 
Циљ пројекта је развој региона и подстицање прекограничне сарадње, а 
приоритети су сврстани у пет категорија и предвиђају: реконструкцију 
постојеће и изградњу нове инфраструктуре, развој одрживог туризма, 
мере за подстицај пољопривреде, заштиту животне средине, кроз про-
глашење Старе планине резерватом биосфере и мере у области културе 
и спорта. Последње активности Еврорегиона везују се за пољопривреду, 
односно цертификацију млечних производа (сир). Највећа дилема за 
будућност је дефинисање приоритета: заштита простора или туристич-
ки развој?   

Еврорегион „Нишава“ формиран је 2005. године између два 
регионална удружења грађана - Пиротског округа у Србији и регионал-
ног удружења Софијске области у Бугарској. Општине у Србији у саста-
ву региона су: Пирот, Бела Паланка и Бабушница, Димитровград, а опш-
тине у Софијској области су: Своге, Косин Брод, Сливница, Божуриште, 
Годеч и Драгоман. Површина подручја је 9.820 km2 (28% у Србији), са 
око 370.000 становника (73% бугарски део, будући да садржи Софијску 
област). Еврорегион је  2007. примљен у AEBR. Еврорегион има своје 
области делатности, као што су: регионални развој, економски развој, 
туризам, спорт, култура, трансфер иновација, екологија, пољопривреда, 
социјална сарадња, здравство, комуникације, образовање и др. У после-
дње време области сарадње су у вези са стратешким планирањем и ства-
рањем базе података за ГИС. Сусрети српске и бугарске стране су 
посвећени и повезивању предузетника како би се подстакла  привредна 
иницијатива. 

Еврорегион «Морава–Пчиња–Струма» основан је 2003. године 
од стране Бугарске, Србије и БЈР Македоније са циљем унапређења пре-
кограничне сарадње у областима комуникације, размене информација и 
умрежавања, економске сарадње, транспорта и инфраструктуре, туризма, 
културе, преноса знања и заштите животне средине. Еврорегион Морава–
Пчиња–Струма пуноправни је члан AEBR-a (Лазаревић и др., 2011). 

 
Сарадња градова и локалних територијалних јединица  

 
Један од масовнијих видова сарадње Србије и Бугарске је сарадња 

градова и сарадња територијалних јединица локалне самоуправе. Савет 

                                                 
13 За ово подручје урађен је ПППН Парка Природе Стара Планина, као и Мастер план за 
Стару планину.  
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европских општина и региона (CEMR)14 још од 1951. године иницира 
активност братимљења. Европске иницијативе за прекограничну сарадњу 
градова дефинисане су и у Територијалној агенди за 2007-2010. годину 
која је донета у Лајпцигу (Territorial Agenda for the EU 2007-2010), а Про-
грам IPA, такође, помаже тај процес.  

Стална конференција градова и општина (СКГО) формирала је 
базу страних и домаћих градова и општина – кандидата за успостављање 
партнерстава. Најмасовнији тип сарадње градова Србије са градовима у 
свету је братимљење, а са градовима у Бугарској је прекогранична сарад-
ња за општине са обе стране границе које сарађују при решавању питања 
од заједничког интереса. 

Програми прекограничне сарадње имају неколико аспеката  зна-
чајних за општине које у њима учествују: унапређење добросуседских 
односа, упознавање са процедурама за коришћење претприступних фон-
дова ЕУ (касније и Структурних фондова), решавање питања и проблема 
од заједничког интереса за пограничне регионе. Конкретни циљеви сво-
дили би се на: подстицање прекограничних иницијатива у области одржи-
вог развоја, економије и заштите природне средине; подстицање решава-
ња заједничких проблема у области јавног здравља, превенције и борбе 
против организованог криминала; јачање ефикасности и сигурности гра-
ница; промовисање правне и административне сарадње; подстицање 
локалних активности, тзв. активности „људи људима“.   

   
Могућности будуће сарадње у периоду 2014-2020. године 

 
Будућа сарадња Србије и Бугарске у великој мери ће зависити од 

услова које буде дефинисала Европска унија. Према правилима ЕУ, три 
године пре истека текућег финансијског програма започиње припрема 
новог програма за период 2014–2020. године. У периоду после 2013. 
године ЕУ ће се наћи и у битно промењеним политичким условима. Усво-
јен је Лисабонски уговор који има за циљ остваривање економске, соци-
јалне и територијалне кохезије, усвојена је ЕУ Стратегија 2020, Акциони 
програми Европа 2020. за сваку појединачну земљу чланицу, као и Лиса-
бонска стратегија о повећењу конкурентности кроз увођење најмодерни-
јих технологија (знање и истраживање као основа економског и социјал-
ног напретка). Међутим, још се дефинишу одговори на монетарану поли-
тику у оквиру еврозоне и њену везу са националним фискалним полити-

                                                 
14 Савет је формиран је после Другог светског рата у циљу сарадње локалних самоуправа 
и региона. Савет је обухватао сарадњу свих актера као и типова и величина насеља које су 
имале интерес за удруживање, решавање пробема било које врсте и остваривање 
заједничких циљева.  
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кама чланица, како би се избегли ефекти финансијског слома појединих 
земаља (Лазаревић, и др. 2011). Због тога се још не дефинишу видови 
сарадње са земљама кандидатима и оним земљама које то нису. Основа за 
сарадњу је у зависности од циљева кохезионе политике ЕУ која има само 
један приоритет – да подстиче равномеран развој ЕУ и њених региона.  

Консултације око будућег финансијског инструмента који ће 
подржати процесе приступања ЕУ још увек трају. Завршена је јавна рас-
права на којој су се прикупљали предлози око будућег развоја претприс-
тупног инструмента, али још увек нису завршене консултације са свим 
земљама корисницима ове помоћи. Било је више иницијатива које су 
водиле заједничком наступу земаља Западног Балкана, и јасно се искри-
сталисао став да би нови инструмент требало да води линеарном пове-
ћању средстава током процеса приступања, како би се постепено гради-
ли капацитети за апсорпцију средстава структурних фондова. Захтев за 
повећањем расположивих фондова ће сасвим сигурно бити пропраћен и 
захтевом да се докаже да постоје национални капацитети за њено ефек-
тивно коришћење. Многи аутори који се баве проблематиком простор-
них интеграција (Renner, Trauner, 2009) сматрају да, пошто су још увек у 
немогућности да постану пуноправне чланице ЕУ, велики значај за зем-
ље Западног Балкана и Југоисточне Европе имају јаснo дефинисане пре-
тежно краткорочне европске иницијативе и секторска интеграција.  

Што се тиче IPA компоненте прекограничне сарадње, иницијатива 
земаља корисница IPA 2. компоненте је да се тај процес ојача, а такође, и 
да се усагласе процедуре различитих програма, што је до сада чинило 
одређене проблеме у њиховој имплементацији. 

У будућности посебан изазов ће представљати преношење одго-
ворности са централних владиних институција на локалне власти, чак и на 
НВО, у планирању и спровођењу програма прекограничне сарадње. У 
програмирању треба настојати да се оствари боља повезаност између пре-
кограничних и регионалних развојних политика и програма. Бољим пла-
нирањем и програмирањем потребно је остварити синергију између пре-
кограничних програма и макрорегионалних стратегија, посебно Дунавске 
стратегије. Предложено је да се размотри могућност да се садашња IPA 
компонента прекограничне сарадње убудуће укључи у компоненту регио-
налног развоја. Такође, од велике је важности развијати концепт страте-
гијских пројеката, тј. оних великих инвестиција које имају јасан преко-
гранични утицај. 

Општи циљеви даљег процеса сарадње Србије и Бугарске односе 
се на стварање одрживог просторно-економског и социјалног кохерентног 
развоја на бази интеррегионалне сарадње јединственим прекограничним 
планирањем коришћења простора. Успешно планирање би се постигло 
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валоризовањем потенцијала пограничних подручја уз идентификовање 
проблема у циљу њиховог заједничког превазилажења.  

Приоритети прекограничне сарадње две земље везују се за изгра-
дњу инфраструктуре, пре свега модернизацију пута и железничке пруге 
на краку Коридора Х, али и друге саобраћајне циљеве (успостављање ваз-
душног саобраћаја између Софије и Београда, изградња друмске саобра-
ћајнице која повезује Коридор Х са Коридором IV – преко руте Параћин-
Зајечар; изградња, односно модернизација, друмске саобраћајнице која ће 
повезати Коридор Х са Коридором VIII, модернизација граничних прела-
за; ППРС, 2010). Осим тога, приоритети сарадње су решавање заједнич-
ких проблема и одрживи развој туризма и пољопривреде, као и заштита 
природе (Стара планина, Власина и Крајиште). 

Инструменти који би помогли реализацију наведених циљева су: 
− формирање експертских група које би презентовале страним 

инвеститорима потенцијале оба погранична региона, 
− формирање основе заједничког географског информационог 

система, 
− унапређивање одговарајућих организационих, нормативних и 

кадровских предуслова на регионалном и локалном нивоу, 
− подизање свести становништва о значају процеса сарадње, 
− увођење међународних стандарда и квалитетне производње у 

складу са ЕУ,  
− подстицање алтернативног финансирања;  
− учешће дијаспоре, итд. 

 
Закључак 

 
Транснационална и прекогранична сарадња Србије и Бугарске 

интензивније је почела да се одвија под утицајем Европске уније крајем 
20. века. Сарадња се до 2006. године реализовала преко Суседских про-
грама, а у периоду 2007-2013. година и посредством европског IPA фонда.  
Еврорегионална сарадња на трансграничном простору две државе, и 
поред јасно дефинисаних циљева, није остварила значајније успехе. Сара-
дња локалне самоуправе и братимљења градова чине додатни вид сарад-
ње преко програма који покривају различите области.  

Заједнички проблеми у пограничном простору две државе своде 
се на већу удаљеност од богатих и великих европских тржишта, интен-
зивну депопулацију (изузев Софијске области), асиметричност у доста-
вљању информација у две државе, различит законодавни систем, нејед-
нак статус према ЕУ, недостатак координације између локалне и цен-
тралне администрације, неразвијеност и недовољна заинтересованост 
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локалне самоуправе, и сл. Предности које пружа сарадња Србије и 
Бугарске односе се на превазилажење проблема изолације пограничних 
подручја, смањивање разлика у стандарду становништва, омогућавање 
одрживог развоја, заштите животне средине, хармонизације законодав-
става и сл. Циљеви су побољшавање саобраћајне инфраструктуре 
(изградња аутопута до бугарске границе и модернизација железничке 
пруге), осавремењавање граничних прелаза, подстицање економске 
сарадње и сарадње у вези са заштитом природних добара. Осим тога, 
сарадња пружа солидан допринос стабилности региона, која је неопход-
на за овај део Балкана. 

Стратешки приоритети своде се на: благовремену реализацију 
већ потписаних програма, хитно дефинисање институционалних надле-
жности регионалне и локалне самоуправе формирањем одговарајућих 
служби  (посебно у случају Србије), хитно спровођење акција у вези са 
развојем информационо-комуникационих технологија, а тиме и са међу-
народним стандардима и трендовима ради ефикаснијег обављања проце-
са сарадње.  

Транснационална и прекогранична сарадња у наредном периоду, 
2014-2020. године ће бити дефинисана после појединачних консултација 
са свим земљама учесницама у вези са помоћи коју даје ЕУ. Циљеви ће 
бити усмерени на поштовање принципа територијалне кохезије, односно 
на уравнотежен регионални развој, као и на веће укључивање локалне 
самоуправе у спровођењу програма посебно прекограничне сарадње. 
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Introduction 

  
The idea of modern Europe is in a politically and economically united 

continent, and thus an attempt to create the prerequisites for inclusion of the 
peripheral position of certain neglected areas within the European countries in 
the intense process of sustainable development and integration into the wider 
European area of complex interstate and inter-regional interconnection. 

There are numerous examples of successful cooperation between the 
regions of neighboring countries, mainly in Western Europe (in some cities in 
neighboring Scandinavian countries and cities in the border area of France and 
Spain or Belgium and the Netherlands there is cooperation in sharing public 
service and utility equipment, defining a common strategy for tourism devel-
opment, information exchange, mutual planning of spatial development, etc.). 

Regardless of the aggravating circumstances in the process of integration 
into the European environment (inadequate legislation, the unstable political situ-
ation, a number of cross-border problems, lack of standardized information ex-
change, insufficient transport interconnection, lack of initiative, etc.), Serbian 
politics holds an opened and clear goal leading to membership in the European 
                                                 
1 Correspondence to: brankat@ikomline.net 
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Union (EU) and the acceptance of all aspects of the spatial dimension of interna-
tional regional cooperation. 

Unlike other areas of the EU, trans-border and interregional cooperation in 
Central and Eastern Europe is poorly existent (Smith, 2005). The attitude of the 
state, citizens' attitudes, and unresolved national issues may restrain the process of 
European integration (Gabel, 1998; Pinheiro, 2009). In contrast, public opinion can 
positively influence the development of the EU by determining the nature of inte-
gration process with the support of various projects (Garry, Tilley, 2009). 

  
Characteristics of the border area between Serbia and Bulgaria 

  
Unfavorable development potentials of border area of Serbia, and espe-

cially of its eastern and south-eastern part neighbored with Bulgaria arose out 
from peripheral geographic position in country, which caused its functional iso-
lation, in relation to economic centers and development axis, and resulted with 
its slower development. The border region between Serbia and Bulgaria can be 
considered as a specific geographic area with a certain unity of the natural base, 
economic and cultural ties of the population, common infrastructure, as well as 
historical, ethnic and cultural traditions (Grčić, 1991). 

Geomorphologic characteristics of the terrain, traffic isolation of moun-
tain areas (especially in winter), the historical conditions and tradition have in-
fluenced the lower developmental characteristics of border region of Serbia 
with Bulgaria in relation to the central parts of the country. 

A very important geo-strategic position of one part of the area is re-
flected in the branch of Corridor Xc (Niš-Sofia-Istanbul), which is separated 
from the main route of Corridor X, which connects the major European centers 
with Asia Minor. This route offers over 200 km shorter connection than any 
other alternative route between Central Europe and the Middle East. (Derić, 
Atanacković, 1999). Serbia is yet to undergo the completion of the highway on 
the arm of Xc (Niš - Sofia). This path follows the railway line, which, likewise, 
waits for reconstruction. 

In geomorphologic terms, the broader band of the border area includes part 
of the Carpathian-Balkan Serbia and parts of the Rhodope Serbia. There is larger 
part of the Timok basin, part of the Lower Danube in the north and mountain area 
to the south. The variety of terrain, partly of the karst terrain and landscape makes 
this area attractive and interesting. Major part of the border is in line with ridges of 
the Stara planina mountain, which forms the most imposing morphological struc-
ture (the highest peak is 2.169 m above the sea level Midžor), then Vidlič, Ruja 
and Miljevska planina in Serbia (Marković, 1970). 

The observed area belongs to underdeveloped, economically and de-
mographically depressed regions of Serbia. Unfavorable demographic processes 
are reflected in the expressed low population growth and emigration of the popu-
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lation (municipalities with the largest drop in population in Serbia, the average 
annual 6.4 per 1.000 inhabitants, are situated in this region). Employment is be-
low average employment in Serbia (index 0,8), and income per capita in this re-
gion is one of the lowest in Serbia (in some municipalities, only 15% of national 
average; Opštine u Srbiji, 2007). In the economic production the low-stage proc-
essing products with declining development role of industrial are prevailing (de-
crease of employees in industry to 40% in some municipalities in relation to 
1991). The area has agricultural and animal husbandry and forest features with 
natural and tourist values. There are important sources of water, mineral and ore 
resources. The area is characterized by poorly developed transport and other 
technical infrastructure, lack of availability of public services, particularly in the 
mountainous part of the area (RPP Timok, Official Gazette 51/11). Poor quality 
roads and underdeveloped infrastructure, as well as neglected valorization of 
available resources (natural and manmade) in total contribute to the low level of 
social standards of the population in this region (Tošić, Miletić, 2002). 

  
Previous projects of Serbia and Bulgaria in the process of cooperation 

  
Cooperation between the two countries in order to improve the develop-

ment processes took place during the recent history with varying intensity and 
success. The wars, unfavorable historical circumstances in the Balkans, as well 
as a number of unresolved political issues, were the limiting factor for defining 
joint projects until the end of the twentieth century. 

Cooperation initiative is driven by the EU as an external factor. The first 
projects were for transnational cooperation, or cooperation of several countries 
which have participated in Serbia (SR Yugoslavia) and Bulgaria. The first major 
project that included six states (what was then SR Yugoslavia, Bulgaria, Romania, 
Albania, Macedonia and Greece, which at that time was the only EU member) is 
Estia, and partner institution in our country was the Institute for Architecture and 
Urban Planning of Serbia. As one of the main results of the project, two documents 
were created: Spatial Planning Systems and Agencies and Spatial Planning Priori-
ties. The project was conducted within the field of transnational CADSES2 and 
initiatives Interreg IIC3 (1994-2000). Another important project in which both 
countries participated was Vision Planet, which included all states transnational 
area CADSES. Major partner was the University of Trieste, and partner of Serbia 
                                                 
2 Central European, Adriatic, Danube and South-east European area, or area of Central 
and South-East Europe, which includes 18 countries, is related to transnational coop-
eration of countries, regional and local authorities, and the priorities are: spatial devel-
opment, management of natural and cultural heritage and landscape, environment pro-
tection, management of resources and prevention of dangerous situations. 
3 In its second cycle (1994-2000), Interreg C initiative of EU comprised international co-
operation for seven areas, and the number was extended to 13, in the period 2000-2006. 
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was Faculty of Geography, University of Belgrade. The main document, as a result 
of this project was Strategies for Integrated Spatial Development for the CADSES 
area. In the next period, 2000-2006, these projects get their heirs, Estia-Spose or 
Planet Cense, with inclusion of even greater number of countries in the region. 

Cross-border cooperation between Serbia and Bulgaria began to take 
place in 2004 through the "Neighborhood Policy". Since then, dozens of projects 
were signed until 2006, within the CADSES. Small cross-border infrastructure 
projects, cross-border economic cooperation, actions related to ecology, tourism, 
culture, agriculture, education, research and development, employment and insti-
tutional cooperation were usually financed. In the past period the Neighborhood 
Program Bulgaria - Serbia which was financed by the CARDS4 fund in Serbia 
and the PHARE5 fund in Bulgaria was successfully implemented. Until 2006 five 
public calls for amendments were announced and 700 such amendments were 
reported. Cross-border projects between Serbia and Bulgaria, started by CARDS 
fund, were extended until 2009. 11 projects with the participation of various in-
stitutions and municipalities in Serbia and suitable partners from Bulgaria were 
signed. The projects covered a variety of areas of cooperation - cooperation be-
tween socio-economic and regional development, cooperation among youth, ru-
ral tourism, women's entrepreneurship, the development of SME competitiveness, 
waste management, healthy food production, promotion of cultural heritage etc.  

The Danube River is the backbone of international cooperation and 
spatial integration of states through which it flows. Among the many com-
pleted and ongoing cooperative activities, involving Serbia and Bulgaria, are 
as follows: 1) The Danube Commission, which was formed in 1948 in Bel-
grade and is engaged in the regulation of navigation modes and 2) the Inter-
national Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR), estab-
lished in 1998 with the aim of implementation of the Convention on the Pro-
tection of the Danube signed in 1994 in Sofia. Given that the international 
river Danube has a transnational character, it was the subject of several pro-
jects under the Interreg initiative of the European Union - in the context of 
transnational CADSES area. In the period from 1994 to 2000 those were the 
projects Arge Donau and the Cultural Route Danube, and from 2000 to 2006 
there were project such as Donauregionnen - Danube regions, DaNewBe Data 
- linked to the GIS and Donauhanse - the cooperation of the Danube cities 
(Šećerov, Nevenić, 2004), as well as other sectoral projects. Danube, in the 
broad sense, is the subject of various areas of cooperation - economic and 
tourism development, infrastructure development, and especially the protec-
tion of natural resources and environment. 

                                                 
4 Former assistance of Union for renovation, development and stabilization of countries 
of West Balkans  
5 Former initiative of EU for providing assistance to countries of Central and SE Europe 
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The current trans-national cooperation between the two countries 
  

The final stage of spatial cooperation between Serbia and Bulgaria in the 
period 2007-2013, involves a more active role and more responsibility for the 
region, and the backbone consists of Process of cooperation in South-eastern Eu-
rope (SEE) and the Regional Cooperation Council. The main objective of the 
Process is to transform the SEE into region of stability, security and cooperation 
in accordance with European integration streams. 11 countries, as full members, 
participate in the Process, (the Western Balkans, Romania, Bulgaria, Greece, 
Moldova and Turkey). Regional Cooperation Council,6 which officially started 
work in 2008, and also includes 11 participating countries, will be focused on 
realization of projects in six priority areas for regional cooperation: economic 
development, infrastructure development, justice and internal affairs, security 
sector, strengthening human resources and parliamentary cooperation (MFA, 
2007, NPI, the Government RS, 2008). 

The introduction of the program for 2007-2013 will divide former CAD-
SES transnational area of cooperation into two program areas: Program of coop-
eration in Central Europe - CENTRAL (Central Europe Program) and South East 
Europe Cooperation Program - SEES7 (South East European Space), which is 
the most important transnational form of spatial cooperation, with the participa-
tion of Serbia and Bulgaria. Program aims to foster a balanced territorial devel-
opment and territorial integration in the areas of cooperation. Areas of support 
were expressed by the four priorities with defined measures within each of them: 
1. developing of innovative approaches and entrepreneurship, 2. protection and 
enhancement of the environment, 3. improving accessibility and 4. development 
of transnational cooperation to establish a field of sustainable development. 

Serbia and Bulgaria continued initiated joint cooperation with other 
Danube countries, as regards the development and regulation of waterway 
transport on the Danube, as well as cooperation concerning the protection of 
the Danube River. Organization of Pan-European Corridor VII has deter-
mined the specific rules that should provide faster improvement navigability, 
establish uniform rules of the fleet and port development and rules of func-
tioning of the internal transport. In the Trans-European Networks Danube wa-
                                                 
6 In 2008 the Council took the role of former Stability Pact for SEE, which was estab-
lished in 1999 and included eight countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, 
Serbia and Montenegro, Romania, Moldova and Turkey), aiming towards long-term 
stabilization, security, democratization and economic regeneration and development of 
a region with a tendency towards inclusion in European and Euro-Atlantic integration 
(EU, NATO). 
7 SEES area includes 17 countries with approximately 270 million of population and 
presents one of the most various and most complex area of cooperation in Europe 
(Gojković, 2008). 
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terway is defined as one of the priority projects in infrastructure development 
of SEE with focus on development of an information system for the river it-
self. International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation" has sup-
ported development of a comprehensive strategy for the Joint Danube coun-
tries (EU Danube Strategy), which is important not only for the Danube re-
gion, but also for wider cooperation between Serbia and Bulgaria. The priori-
ties of cooperation in the Danube area are transport, environment and eco-
nomic development (Tošić, Zivanović, 2011). 

 
The current cross-border cooperation 

  
The cross-border cooperation programs are the traditional instrument of 

the EU for promotion of friendly neighboring relations and harmonization of so-
cio-economic development of border areas. In the period 2007-2013 the cross-
border cooperation between Serbia and Bulgaria is carried out using the last in-
strument that replaced the former instruments for cooperation. The legal basis for 
the establishment of the IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) instru-
ment was established by the Regulation of EU Council (2006). Republic of Ser-
bia as the candidate for EU membership is entitled to use all five components by 
the end of this period (1. support in transition process and institution establish-
ment, 2. cross-border cooperation, 3. regional development, 4. human resource 
development and 5. rural development) within the resources of this fund. 

  
Table 1 - Data on the border area between Serbia and Bulgaria 

Area of the border area The population in the border area 

State km2 Share 
in % 

The share 
of surface 
area in the 
state in % 

Last 
Censuses 

of countries

Share 
in % 

Proportion of 
population in the 

area of their 
home countries 

Serbia 18.909 47,9 21,4 1.081.000 32,3 15,2 
Bulgaria 20.551 52,1 18,5 2.264.000 67,7 30,8 
TOTAL: 39.460 100 - 3345.000 100 - 

Source: First results of the Census in the Republic of Serbia, 2011, National Bureau of 
Statistics. 

 
Defined area of cooperation between Serbia and Bulgaria, which is cov-

ered by the program, is 39.460 km2, where 47.9% is part of Serbia (21.4% of the 
territory of Serbia). Total population is 3.3 million. 32.3% of the population of 
the area belongs to Serbia (15.2% of the total population of Serbia according to 
Census 2011.). As the Sofia region is involved in the Bulgarian part of the border 
area, it is significantly larger share of the population of this area of the Bulgarian 
population (Table 1). 

The program covers six districts in Serbia (Bor, Pirot, Zaječar, Nišava, Jab-
lanica and Pčinja), with a total of 33 municipalities. On the Bulgarian side the fol-
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lowing regions are included: Vidin, Montana, Sofia, Sofia region, Pernik and 
Kyustendil (fig. 1).  

 
Figure 1 - Scope of cross-border cooperation between Serbia and Bulgaria, which is 
defined by the IPA fund (see on page 56) 

 
Priorities and measures of the program are: 

1.   The development of smaller forms of infrastructure 
− Physical and information infrastructure 
− Infrastructure designated to environmental protection 
− Assistance for project preparation 
2.  Improving the capacity for joint planning, problem solving and 

development 
− Establishing connections and networking at institutional, commercial 

and educational level 
− Sustainable development through the efficient use of regional resources 
− Activities "people to people" (small projects - direct cooperation) 
3.  Technical assistance 
− Administrative and program evaluation activities 
− Publicity and communication 

EU Council Regulation defines the operational structure of the pro-
gram8, as well as the means for its realization. The total fund of programs of 
cross-border cooperation between Bulgaria and Serbia for the period 2009-
2011, for which organizations from Serbia and Bulgaria could apply, is 
12.998.000 EUR (Lazarević, Knežević, Božić, 2011). 

There are numerous examples of projects of Serbia and Bulgaria, which 
took place as part of above mentioned Neighborhood Programme, by earlier 
Structural Funds, and as a part of current program. One of these examples is, 
e.g. related to the promotion of successful knowledge and skills for sustainable 
economic development in the border area, the second - for women entrepre-
neurs in cross-border cooperation, the third - to create conditions for the forma-
tion of a business zone in the border area. Both countries have signed the Me-
morandum on cooperation in the financial market which, among other things, 
specifies that the relevant Committees will cooperate in exchanging informa-
                                                 
8 The competent authorities are Ministry of finance of Republic of Serbia and Ministry for 
regional development and public works of Republic of Bulgaria. It was proposed for com-
mon Technical Secretary to be located in Sofia, while the “antenna” office in Serbia should 
be located in Niš. In 2007, bilateral agreements on economic cooperation, cooperation of 
cross-border police forces and opening of two new border crossings. Memorandum on co-
operation regarding environment protection was adjusted, and it is being discussed about 
adjustment of document of Agreement on local border trade, Agreement on cultural-
educational cooperation and Agreement on initialization of cultural-informational centres. 
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tion and professional consultation in the areas of securities, and to protect the 
market against financial crime. In the Regional Program, there was also an 
open competition for both countries for projects in the areas of activity "people 
to people" and sustainable development and the objectives are to promote a 
sustainable development of the border region through economic valuation of 
their own potential and creation of new cross-border partnerships. 

 
Euro-regional cooperation 

 
Euro-regions are voluntary interest association, formed at the regional 

and local levels, covering the border areas of neighboring states in order to foster 
cross-border cooperation to promote economic, social and cultural needs and 
demands of environmental protection. With this type of cooperation Serbia and 
Bulgaria are included in the regional associations. 

Start of implementation of Euro-region "Danube 21" is related to the 
beginning of 2001, when the Mayor of Vidin, the Mayor of Calafat (in Romania) 
and the Mayor of Zaječar (in Serbia) reached an agreement on establishing the 
Euro-region in Vidin in Bulgaria. 

In Serbia, the following eight municipalities belong to Euroregion: Kla-
dovo, Negotin, Majdanpek, Bor, Zaječar, Boljevac, Sokobanja and Knjaževac. In 
Romania, those are the municipality of: Calafat, Poiana Mare, Desa, Ciupercenii 
Noi and Cetate, and municipality in Bulgaria are: Vidin, Belogradchik, Lom, 
Ruzhintsi, Chiprovtsi, Dimovo, Makresh, Kula and Novo Selo. The total area of 
the Euro-region is 10.157 km2. In that area there are about 420.000 people in 
more than 400 settlements (2011). Serbia accounts for about 53% of the total 
population and about 65% of the total number of settlements in Euro-region. 
Nearly a third of the population and settlements of the area belongs to Bulgaria, 
and only 10% of the population and 3% of the settlements of Euro-region – to 
Romania (Ilies, 2004). 

Euro-region requires huge administrative structure for the overall popula-
tion. The slow bureaucracy on both sides of the Danube and strict centralist tradi-
tions are also an obstacle to development, networking and involvement in pro-
jects that "ignore" national boundaries. Geomorphologic characteristics of the 
terrain, traffic isolation on the periphery of the three countries, the historical con-
ditions and traditions have influenced the lower economic characteristics of these 
areas in relation to the central parts of the country (Todorović, Tošić, Stojanović, 
2004). With joint work and efforts a better chance of overcoming the various 
problems in the fight against crime9, illegal trade etc. were created and many 
possibilities for cooperation in economy, culture, education etc. were opened. 
                                                 
9 In SEE countries there is no efficient system for fighting crime on a regional level 
which maintains control over border and undertakes many functions which shouldn’t 
be in hands of state authorities (Athanassopoulou, 2004). 
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Appropriate summit and adoption of resolutions in Gamzigrad Spa 
(2007) specified some of the priorities of this interstate association: the con-
struction of highways from Vidin through Zaječar to Paraćin, and railroad 
across the hydroelectric power plant "Iron Gate 2", the liberalization of visa 
regime and the establishment of a common university. 

Last year, however, have not led to significant progress in achieving the 
set goals and the cause of this is in local authorities and which has an inert rela-
tion to the necessary activities. 

Euro-region "Eurobalkans - Niš-Sofia-Skopje" connects Serbia, Bul-
garia and Macedonia and was formed in 2002. In the Euro-region less than 5 mil-
lion people over an area of almost 60 thousand km2 lives in a large number of 
cities and municipalities that gravitate towards the three centers. Objective of its 
formation is the organization and coordination of activities of cross-border coop-
eration in the fields of economy, ecology, culture, science and education, in order 
to achieve the necessary conditions for the integration of the given space in the 
contemporary European trends. Ten municipalities have joined10 the city of Niš 
and municipalities that have established this Euro-region11. Serbian part of the 
Euro-region covers a quarter of Serbia's territory and it has a population over 1.4 
million people in 2011 (29% of the population Euro-region). 

Bulgarian section includes the following regions: Blagoevgrad, Pernik, 
Kyustendil, Sofia area and City of Sofia, Plevan, Vratsa, Vidin and Montana. The 
area in Macedonia includes the municipalities of Skopje and municipalities: Be-
rovo, Delčevo, Kriva Palanka, Kumanovo, Novo Selo, Pehčevo and Veles. 

The biggest geostrategic advantage of Euro-region Niš-Sofia-Skopje is 
its geographical position, primarily due to the passing of Pan-European multimo-
dal Corridors IV, VIII and X. The countries, however, have lack of necessary 
financial support, as well as inadequate infrastructure, the problem of crossing 
the border etc. (Dimitrov et.al. 2003; Totev, Boyadjieva, 2003). It indicates a 
special interest for all three parties to cooperate, and the first major project 
should be the construction of Nis-Sofia highway, as well as the Skopje-Sofia 
railway. The project is scheduled to be open to new, modern border cross-
ings. Within the region cross-border cooperation between local authorities and 
NGOs in the field of culture, education, science, economy, etc should be estab-
lished. The plan is to formulate strategic projects for the following areas: devel-
opment of regional policy, development of SMEs and inward investment, then a 
youth, educational and cultural cooperation in the field. 
                                                 
10 Bela Palanka, Bor, Bujanovac, Kladovo, Knjaževac, Lebane, Preševo, Vladičin Han, 
Zaječar and Žitorađa 
11 Aleksinac, Babušnica, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Vlasotince, Vranje, Gadžin Han, 
Dimitrovgrad, Doljevac, Jagodina, Kruševac, Kuršumlija, Leskovac, Majdanpek, Med-
veđa, Merošina, Pirot, Prokuplje, Ražanj, Soko Banja, Surdulica, Svrljig, Trgovište and 
Crna Trava. 
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Regardless of the clearly defined goals in the last few years there was 
no significant cooperation within the Euro-region. 

Euro-region "Stara Planina" is a bilateral cooperation between Ser-
bia and Bulgaria aiming to the development and the preservation of that region. 
Euro-region is formed in 2006 and in its composition entered the municipalities 
of Pirot, Dimitrovgrad, Knjaževac and Zaječar on the Serbian side and Chi-
provtsi, Chuprene, Berkovitsa, Belogradchik, Georgy Damianovo, Godetch and 
Vrshets on the Bulgarian side. In 2007 Euro-region was inducted into the asso-
ciation of AEBR12. 

Area of Stara Planina has been declared in Serbia for the Park of Nature in 
1997 and therefore was placed under state protection as a natural resource of great 
importance, and classified in the first category. By the Spatial plan for the Park of 
Nature and the tourist region Stara Planina area (Službeni glasnik RS, no. 115/08) 
the area is treated as an area of special natural and tourist values of national impor-
tance on which the protection zones I, II and III degree of protection of the Park of 
Nature were established, and areas of interest for the development of tourism and 
recreational activities. As the dominant economic activity tourism development in 
accordance with the protection of nature is proposed, and as the dominant form of 
tourism stationary and excursion type of tourism is designed. 

Due to its rich natural heritage, in 1996 the governments of Bulgaria and 
Serbia have signed a memorandum on the creation of trans-border "Peace 
Park". Forgotten area of the mountain, however, was in the spotlight, for which the 
"culprit" is tourism. Plans, whose implementation has already begun, include con-
struction of trails for alpine skiing (capacity of 14.000 skiers, 40 km ski lifts and 
100 km of ski runs). A stay of tourists is necessary to provide adequate accommo-
dation facilities. Despite some claims that the mountain has a capacity for a large 
number of guests and that it will not harm the natural habitat, nature lovers justified 
fear of uncontrolled development and all other forms of degradation space. 

Development strategy for 2008-2013 in this area13 includes joint work of 
expert teams of four Serbian and seven Bulgarian municipalities gravitating to-
wards Stara Planina. The project aims is the development of the region and en-
couragement of cross-border cooperation, and priorities are grouped into five 
categories which will provide: the reconstruction of existing and construction of 
new infrastructure, sustainable tourism development, measures to promote agri-
culture, environmental protection, through the proclamation of the Stara Planina 
as Biosphere Reserve and measures in the field of culture and sports. Last Euro-

                                                 
12 Association which was established in 1971 in Bohn aiming towards initiating coop-
eration and networking of cross-border regions of countries which doesn’t have to be 
members of EU. Membership in this association provides access to European funds. 
13 For this are PPPN of Nature park Stara Planina was made, as well as Master plan for 
Stara Planina 
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region activities are related to agriculture, and certification of dairy products 
(cheese). The biggest dilemma for the future is to define the priorities - the pro-
tection of areas or tourist development? 

Euroregion "Nišava" formed in 2005 between the two regional asso-
ciations of citizens - Pirot area in Serbia and regional associations of the area of 
Sofia in Bulgaria. Serbian municipalities within the region are: Pirot, Bela Palan-
ka and Babušnica, Dimitrovgrad, and municipalities in the Sofia area are: Svoge, 
Kosin Brod, Slivnitsa, Bozhurishte, Godetch and Dragoman. The area is 9.820 
km2 (28% in Serbia), with about 370.000 inhabitants (73% of Bulgaria, since it 
contains the Sofia area). Euro-region is admitted to the AEBR in 2007. 

Euro-region has its field of activity, such as regional development, eco-
nomic development, tourism, sport, culture, and transfer of innovation, environ-
ment, agriculture, social cooperation, health, communication, education and oth-
ers. Recently, the areas of cooperation are related to strategic planning and creat-
ing a database for GIS. Meetings of the Serbian and Bulgarian sides are commit-
ted to connecting entrepreneurs and encouraging economic initiative. 

Euro-region "Morava-Pčinja-Struma" was founded in 2003 by Bul-
garia, Serbia and FYR Macedonia with the aim of improving cross-border co-
operation in the fields of communication, information sharing and networking, 
economic cooperation, transport and infrastructure, tourism, culture and know-
ledge and environmental protection. Euro-region Morava-Pčinja-Struma is full 
member of AEBR (Lazarević, et al. 2011). 

  
Cooperation between cities and local territorial units 

  
One of large-scale forms of cooperation between Serbia and Bulgaria is the 

cooperation between cities and territorial cooperation of local authorities. Even 
since 1951, the Council of European Municipalities and Regions (CEMR)14 initiate 
activity of twinning. European initiative for cross-border cooperation of cities is 
defined in the Territorial Agenda for 2007-2010 that was made in Leipzig (Territo-
rial Agenda for the EU 2007-2010), and the IPA program also helps that process. 

Standing Conference of Towns and Municipalities (SKGO) formed the ba-
sis of foreign and domestic cities - candidates for partnering. The most massive 
type of cooperation of Serbian cities with cities in the world is twinning, and with 
cities in Bulgaria is cross-border cooperation for the municipalities on both sides of 
the border to cooperate in resolving issues of mutual interest. 

The cross-border cooperation programs have several important aspects 
for the municipalities that participate in them: promotion of good neighborly re-
lations, familiarization with the procedures for usage of pre-accession EU funds 
                                                 
14 The Council was established after WW2 aiming to cooperation of local authorities and 
regions. It comprised cooperation of all actors and all types and sizes of settlements which 
have interest in merging, problem solving of any kind and realization of mutual goals. 
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(and later Structural Funds) and resolving issues and problems of common inter-
est to the border regions. Specific objectives were related to: encouragement of 
cross-border initiatives in the field of sustainable development, economy and en-
vironmental protection; encouragement of joint problem solving in the field of 
public health, prevention and fight against organized crime; strengthening the 
efficiency and security of borders; promoting legal and administrative coopera-
tion; promotion of local activities, so called "people to people" activities. 

                            
Possibilities for future cooperation in the period 2014-2020 

  
Future cooperation between Serbia and Bulgaria will largely depend on the 

conditions that are defined by the European Union. According to EU rules, three 
years before the expiration of current financial program, preparation for a new pro-
gram for the period 2014-2020 begins. In the period after the 2013 the EU will also 
be in significantly changed political conditions. The Lisbon Treaty is adopted, 
which aims to achieving economic, social and territorial cohesion, the EU Strategy 
2020 is adopted, Action programs Europe 2020 for each member state, and Lisbon 
strategies on increasing competitiveness through the introduction of modern tech-
nologies (knowledge and research as a basis for economic and social progress). 
However, responses to monetary policy are still being defined within the euro zone 
and its connection with national fiscal policies of member states in order to avoid 
the effects of financial breakdown of individual countries (Lazarević, et al. 
2011). Therefore, forms of cooperation are still not defined with countries candi-
dates for EU membership and those countries that are not. The basis for coopera-
tion depends on the objectives of EU cohesion policy, which has only one priority - 
to promote the balanced development of the EU and its regions. 

Consultations on the future financial instrument to support the EU acces-
sion process are still ongoing. A public debate at which the amendments on the 
future development of pre-accession instrument were collected is completed, but 
discussion with all beneficiary countries of this assistance were not yet done. There 
were more initiatives that led towards common accession of the Western Balkans, 
the view that the new instrument should lead to a linear increase in assets during 
the accession process was clearly defined, in order to gradually build capacity for 
absorption of structural funds. A request to increase the available funds will surely 
be accompanied by the condition to prove that there is national capacity for its effi-
cient use. Many authors dealing with issues of spatial integration (Renner, Trauner, 
2009) considered that it is of great importance for the Western Balkan and Eastern 
Europe countries to have clearly defined mostly short-term European initiatives 
and sectoral integration, given their lack of competence for full EU membership. 

As regards the component of IPA cross-border cooperation, the initia-
tives of beneficiary countries of IPA 2 component is to strengthen this process, 
but also, to adjust procedures for the various programs, which until now made 
certain problems in their implementation. 
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In future a certain challenge will be to separate the transfer of responsi-
bilities from central government to local authority institutions, even to the NGOs, 
in planning and implementing programs of cross-border cooperation. The pro-
gramming should strive to achieve better interconnection between cross-border 
and regional development policies and programs. With better planning and pro-
gramming it is necessary to achieve synergy between cross-border program and 
macro-regional strategies, particularly the Danube Strategy. It is proposed to con-
sider the possibility for the current IPA component of cross-border cooperation to 
be included in the component of regional development in the future. In addition, 
it is essential to develop the concept of strategic projects, i.e. those large invest-
ments that have a clear cross-border impact. 

The general objectives of the process of further cooperation between Ser-
bia and Bulgaria are related to the creation of sustainable spatial-economic and so-
cially coherent development based on interregional cooperation with unique cross-
border planning of usage of land. It would be achieved by valorization of border 
regions potentials with identifying problems with the aim of their joint emulation. 

Priorities of cross-border cooperation between the two countries are related 
to the construction of infrastructure, modernization of road and railway line on the 
branch of Corridor X, but also other transport objectives (establishment of air traf-
fic between Sofia and Belgrade, the construction of a road that connects Corridor X 
with Corridor IV - through Paraćin-Zaječar route, construction and modernization 
of road traffic that will connect Corridor X with Corridor VIII, modernization of 
border crossings; PPRS, 2010). In addition, the priorities of cooperation are solving 
common problems and sustainable development of tourism and agriculture, as well 
as environment protection (Stara Planina, Vlasina and Krajište). 

Instruments towards achieving these objectives are: 
− Formation of expert groups that presented potentials of both border 

regions to foreign investors, 
− Forming a basis of common geographic information systems, 
− Promotion of appropriate organizational, regulatory and personnel 

prerequisites of regional and local level, 
− Raising public awareness of the importance of a cooperative process 
− Introduction of international standards and quality production in line 

with the EU, 
− Encouragement of alternative funding, 
− Participation of Diaspora, etc.  

 
Conclusion 

  
Transnational and cross-border cooperation between Serbia and Bul-

garia began to intensify under influence of the European Union in the late 20th 
century. Until 2006, the cooperation was realized through the Neighborhood 
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Program, and in 2007-2013 through the European IPA fund. Euro-regional co-
operation in the trans-border area between the two countries, despite a clearly 
defined goal, did not achieve a significant success. Cooperation between local 
authorities and town twinning make an extra form of cooperation through pro-
grams covering different areas. Common problems in the border area between 
the two countries are related to a greater distance from rich and major European 
markets, intensive depopulation (except for the Sofia area), asymmetry in pro-
viding information in the two countries, different legal system, the unequal sta-
tus of the EU, lack of coordination between local and central administration, 
underdevelopment and lack of interest in local authorities, etc. 

The advantages offered by the cooperation between Serbia and Bulgaria 
are related to overcoming the problem of isolation of border areas, reducing dif-
ferences in living standards, facilitating sustainable development, environmental 
protection, harmonization of legislation etc. The objectives are to improve the 
transportation infrastructure (highway construction and modernization of the 
Bulgarian border and railway), modernization of border crossings, encouraging 
economic cooperation and cooperation on the protection of natural resources. In 
addition, cooperation provides a solid contribution to regional stability, which is 
necessary for this part of the Balkans. 

Strategic Priorities are related to: on-time performance of previously 
signed programs, urgent  defining the institutional competence of regional and 
local government by establishing appropriate services (especially in the case of 
Serbia), immediate enforcement of action regarding the development of ICT, 
and hence with international standards and trends for more effective perform-
ance of the process of cooperation. 

Transnational and cross-border cooperation in the following period, 
2014-2020 will be defined after individual consultation with all participating 
countries in relation to assistance provided by the EU. The objectives will be 
directed to respect of principle of territorial cohesion and balanced regional de-
velopment, as well as greater involvement of local authorities in implementing 
the program, in particular cross-border cooperation. 
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