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2019.
Град Ниш прихватио је учешће у пројекту „Уједињена
Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“, који
у оквиру програма „Europe for Citizens“ (Европа за
грађане) реализује Општина Сливен, Бугарска, а финансира
Европска унија. Циљ пројекта је сарадња локалних власти
у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч
(Пољска), како би разговарали о заједничкој будућности у
европским оквирима и промовисали солидарност у кризним
временима, њихову међусобну сарадњу у привреди,
образовању, здравству, друштвеним активностима, туризму
и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно
разумевање. Носилац пројекта Општина Сливен, Бугарска, а

заједнички пројектат Туристичке организације Ниш, Града
Софије и удружења „Love and Light“ из Монтане у
Бугарској, а реализован је
у оквиру Интерrег ИПА
програма прекограничне сарадње Србије и Бугарске.

привредника са овог подручја, који имају дугогодишњу
пословну сарадњу са Бугарским компанијама.

2018.
У сали нишког Универзитету у Нишу одржана је Међународна
конференција „Проширење ЕУ од Софије до Лондона и
надаље: на㵈кои
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градоналечнице Софије била је унапређивање привредних
односа Ниша и Софије. Током званичне посете бугарској
престоници, осим унапређења екoномске сарадње разговари
су вођени и о развоју туризма, финансирању
прекограничних пројеката, развоју инфраструктуре.

2014.
Делегација Бугарске предвођена заменицом градоначелнице
Софије посетила је Град Ниш како би се са представницима
Града разговарало о могућностима за сарадњу у области
безбедности и здравственој и социјалној заштити. Град
Ниш и суседна Софија имају центре за ванредне ситуције
односно безбедност и два града су још 2010. године
потписала Протокол о сарадњи у ванредним ситуацијама.

2013.
У оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње
Србија–Бугарска 2007 – 2013 Град Ниш са Фондацијом “Др
Стамен Григоров” из Бугарске, Општином Тран и Удружењем
Кластер сирева ЈУГ” реализује пројекат Јачање капацитета
произвођача и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК). Циљ
програма је јачање територијалног зближавања бугарскосрпског
пограничног
регина,
повећање
његове
конкурентности и стабилан развој кроз економску,
социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се односи на
фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са
обе стране границе где су клима и агро екомомки фактори
добра предиспозиција за развој сточарства планинског и
брдовитог типа. Укупна вредност пројекта је 184. 352, 63
евра. Вредност пројекта за Србију износи 75. 903, 14
евра, од чега је донација ЕУ 64. 517, 67 евра, а учешће

председником ове општине посетила је Град Ниш. Овај град
од 2007 године предњачи у Бугарској по коришћењу
средстава европских оперативних програма за регионални
развој. Гости из Бугарске презентовали су део своје
туристичке понуде када су у питању гастрономија и
производња сирева и алкохолних пића.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић боравио је у
једнодневној радној посети Граду Софији, где се састао
са градоначелницом бугарске престонице Јорданком
Фондаковом. Током састанка двоје градоначелника
истакнуто је да ће Ниш и Софија сарађивати у области
културе, туризма и образовања и да ће спроводити
заједничке иницијативе за промовисање културног наслеђа
оба града. Такође, покренут је пројекат “Управљање
туристичким дестинацијама Софија-Ниш» у оквиру ИПА
програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат
има укупну вредност од 150. 000 евра и укључује развој
заједничке туристичке руте, постављање информативних
пултова у граду и стварање заједничког портала и
апликације за мобилне телефоне. На овај начин туристи ће
моћи да брзо и лако планирају одмор, изаберу објекте и
догађаје које ће моћи да посете. Градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић током сусрета са градоначелницом
Јорданком Фандаковом изразио је подршку Граду Софији у
кандидатури за Европску престоницу културе 2019. године.

2012.
Градоначелник Ниша са сарадницима одржао је састанак у
Градској кући са замеником градоначелника Софије за
културу Тодором Чобановим и представницима бугарске
престонице задуженим за инвестиције, грађевину и
туризам. Градови Ниш и Софија, који су блиску сарадњу
обновили пре годину и по дана, заједнички ће конкурисати
за средства Европске уније са два пројекта у програму
прекограничне сарадње.

2011.
Представници Града Ниша учествовали су као део дражавно-

градова на трианглу Ниш-Софија-Скопље. Три региона
природно се наслањају један на други и пружиће прилику

финансира се из сопствених средстава. Министарство
финансија Републике Србије је Национални координатор за

Отварањем овог објекта своју пословну шансу је добило је
75 Нишлија. Вредност ове инвестиције је девет милиона
евра.

2003.
Идеја о прекограничној сарадњи у троуглу Ниш-СофијаСкопље, која покренура 2001. године у Нишу, добила је
своју међународно
градоначелника ових

признату
градова у

форму
Софији

на састаку
поптисивањем

статута међународне асоцијације Евробалкан која окупља
66 градова и општина.

2002.
У оквиру пројекта интензивирања прекограничне сарадње у
троуглу Софија -Скопље-Ниш, у Софији је фебруара одржан

се одржи у Старој Загори дислоцира у Ниш.

