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ПРОЕКТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

„РЕКРЕАТИВНИТЕ И СПОРТНИ ОБЕКТИ КАТО 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕГИОНА”  
БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
 На специална пресконференция във Вършец бе представен  проект  
№ CB007.1.11.143, „Рекреативните и спортни обекти като туристически 
потенциал за региона”,  Договор за субсидия № РД-02-29-262/22.11.2016 г., 
финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- 
Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна 
линия № CCI 2014TC16I5CB007, приоритетна ос „Туризъм”, изпълняван 
от община Вършец. 
 Началната пресконференция се състоя  на 01.03.2017 г. в голяма 
конферентна зала на Спа Хотел „АТА“- гр. Вършец и на нея присъстваха 
кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, зам.-кметът на общината 
Петър Стефанов, секретарят на общината инж. Даниела Тодорова, 
общински съветници, служители на Общинската администрация, 
партньорите по проекта от страна на „Спортен център“ – гр. Пирот, 
Сърбия и представители на медии. 
  По време на пресконференцията бе представен екипа за управление 
на проекта, дейностите, целите и очакваните резултати по проекта, 
разгледаха се основните насоки и цели на работа. 

Община Вършец, Република България  и Спортен център - Пирот, 
Република Сърбия са партньорите, които  съвместно разработиха и 
съвместно ще изпълняват проекта. 

Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво 
развитие на трансграничния район Вършец-Пирот не само чрез използване 
на съществуващия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови 
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туристически обекти, което ще повлияе положително на  икономическия 
растеж на регионално ниво. 

Основните дейности по проекта са:  
 Реализиране  на атракционен „въжен парк” в град Вършец; 
 Реализиране на рекреативни и спортни обекти в град Вършец, а 
именно: две модерни детски площадки, две фитнес площадки и една 
скейтборд площадка на открито; 
 Изграждане на увеселителен „адреналин” парк в град Пирот;  
 Разработване на стратегически план за подобряване предлагането на 
спортен туризъм за трансграничния регион Вършец-Пирот; 
 Организиране на партньорски форум и обмен на участниците по 
проекта; 
 Семинари и изграждане на капацитет; 
 Популяризиране на дейностите по проекта и оценка на резултатите.  
 Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 23 ноември 2016 
г. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 
588460,10 евро, като бюджетът на община Вършец е 287093,73 евро, а 
срокът на изпълнение на проекта е 18  месеца. Очаква се проектът да 
приключи през месец май 2018 г. 
 
                          Евелина ГЕОРГИЕВА 
 
 


