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Увод 

 Туризам представља кретање људи у циљу задовољавања туристичких потреба. 

Привредни напредак у Европи, посебно на подручју индустрије и промета довео је до 

значајних промена што се тиче обима и могућности путовања, тако да се може говорити о 

почецима организованог путовања од средине 19. века. У том периоду се стварају 

организацијски и технички услови за масовнија путовања и тада се први пут појављује реч 

турист. Напоран и тежак рад током целе године је био разлог што су људи све више 

добијали потребу за одмором. Савремена туристичка кретања су резултат бенефиција 

према запосленима, тј. праву на плаћени годишњи одмор. У другој половини 20. века 

туризам доживљава експанзију што се закључује на основу прегледа броја људи који 

путују у иностранство. Данас туризам обухвата путовања ради стицања образовања, 

верска путовања, посете културно-историјских споменика, спортских манифестација, 

посете великих градова, и још много других видова путовања. 

Туризам поспешује акције заштите и ревитализације животне средине, заштиту 

природних и антропогених вредности (национални паркови, природни резервати, 

заштићени споменици и спомен компекси, локалитети са списка светске резерве биосфере, 

објекти светске и културне баштине). Подстиче свест људи о потреби заштите, 

обнављања, рестаурације и ревитализације културно-историјских споменика, сеоских и 

градских амбијенталних целина, сакралних објеката. Туризам претвара тврђаве, замкове, 

сеоске куће у туристичке и угоститељске објекте, музеје, галерије.1 

Незаменљива компонента развоја туризма је простор. За разлику од пољопривреде, 

индустрије, урбанизма, које могу трпети еколошке поремећаје, туризам захтева одрживу 

животну средину као и стабилне еколошке односе. Туризам се најефикасније може 

развијати у добро заштићеним, незагађеним тј. изворним просторним целинама.2 

Предмет истраживања је утицај туризма на привредни развој Бугарске. Посебно 

тежиште се ставља на привредни и туристички развој Бугарске, као и њихова 

међузависност. 

Циљ истраживања је сагледавање карактеристика привредног и туристичког 

развоја Бугарске. Посебна пажња ће бити посвећена природно-географским одликама 

Бугарске, њихове атрактивности које су важне за развој туризма, као и повезаност 

туристичког развоја са привредом Бугарске. 

 

 
1 Станковић С. (1994.), Туристичка географија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 

А.М.И.Р. стр. 49. 
2 Станковић С. (1994.), Туристичка географија, Географски факултет Универзизета у Београду, Београд, 

А.М.И.Р. стр. 150. 
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Овај рад се састоји из четири дела:  

• Први је посвећен карактеристикама привредног развоја Бугарске. 

• Други део је посвећен природно-географским одликама Бугарске. 

• У трећем делу ћемо се осврнути на карактеристике туристичког развоја Бугарске. 

• У четвртом делу ћемо анализирати међузависност развоја туризма у Бугарској и 

његов економски ефекат на привреду. Економски ефекти се деле на три дела: 

директни, индиректни и мултипликативни. 

Директни економски ефекти су: утицај туризма на друштвени производ, 

запосленост, национални доходак, платни биланс, делатности туристичке привреде и на 

инвестициону активност. 

Индиректни економски ефекти су: утицај туризма на остале привредне делатности: 

на саобраћај, индустрију, грађевинарство, пољопривреду,... 

Муктипликативни економски ефекти развоја туризма Бугарске су резултат 

потрошње страних туриста у њој и они представљају економске ефекте трансфера дела 

националног дохотка из других земаља у Бугарску. 
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1.Карактеристике привредног развоја Бугарске 

 

У економској литератури  се веома често употребљавају изрази привредни раст 

(economic growth) и привредни развој (economic development), тако да се ова два појма врло 

често идентификују али су и значајног категоријалног разликовања. Привредни развој је 

сложенија и комплекснија категорија од привредног раста. Појам привредног развоја 

обухвата не само квалитативне већ и квантитативне промене. Привредни развој означава 

пораст производње добара и услуга, тј. пораст бруто националног производа уз 

истовремене структурне трансформације и промене у функционисању националне 

привреде на њеној општој линији економског напредовања. Обухвата повећање 

производње на нивоу националне економије и објашњава сложене трансформације у 

композицији и структури привреде као и промене значајних појединих инпута и њихових 

удела у расту укупног аутпута. Под економским растом се подразунмева прираст 

економског богатства за годину дана, при чему се под економским богатством најчешће 

подразумева  национални производ. Привредни раст је компонента привредног развоја, те 

према томе привредни развој је сложенији процес од привредног раста.3 

 Од краја 1980-их, приликом трансформације социјалистичке према тржишној 

економији, економска политика се усмерава на приватизацију, обнову пољопривреде, 

развој туризма реструктурирање инустрије и на усмеравање на спољну трговину према 

западно-европским земљама (до 1990. око 80% спољне трговине односило се на земље 

СЕВ-а, од тога око 50% на СССР). Економске и друге реформе водиле су чланству у 

Европској унији (2007.), а преостао је низ економских проблема који се огледају у 

великом уделу сиромашног становништва (22%) и стопи незапослености приближно 12% 

(2013.). Јавни дуг износи 18,4% БДП-а (2013.). Године 2013. остварен је БДП у вредности 

од 54,4 милијарде долара; БДП по становнику износио је око 7.460 долара. У саставу БДП-

а водећи је услужни сектор (63%), а потом следе индустрија (30,3%) и пољопривреда 

(6,7%). У индустрији преовладава производња текстила, одеће и обуће, гвожђа, челика, 

хемикалија, дувана, машина, хране и др. У разноврсној пољопривредној понуди посебно 

се издваја производња ружа и уља од руже. Вредност извоза оствареног 2013. била је 27,9 

милијарди долара, а увоза 32,8 милијарди долара. Водећи спољнотрговински партнери су 

Немачка, Италија, Турска и Русија. 

 Према подацима World Travel & Tourism Coucil-a, Бугарска је 2019. године 

остварила укупан БДП у износу од 3.730,8 милиона Бугарских лева (БГН) односно 3,2% 

БДП.4 

 

 

 

 
3 http://predmet.singidunum.ac.rs 
4 http://wttc.org/ 
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1.1.Анализа вертикалне структуре привреде у Бугарској 

Између 1945. и 1989. Бугарска је имала државну економију темељену на 

пољопривреди и индустрији. Након пропасти комунизма и распадом Источног блока 

настаје економска криза због неконкурентности на светском тржишту (ниска 

продуктивност, застарела технологија, слаб квалитет лоше управљање и нефлексибилна 

велика предузећа). Све је то резултирало економском кризом, великим падом БНП и врло 

високом инфлацијом која је 1997. године премашила 500%. Многобројне мере које су 

укључивале приватизацију индустрије резултирале су 1998. растом економије од 4% и 

смањењем инфлације на 1%. Осим традиционалних производа по којима је Бугарска била 

позната (воће и поврће, цвеће и ружино уље, пшенице, кукуруза и гвожђа) све веће 

значење имају комерцијалне културе дуван и сунцокрет. Такође, ради продора на светско 

тржиште све се више производе млечни производи и вина. Сточарство је најважније у 

родопском подручју. Међу рудним богатствима најважнија су налазишта бакра, угља, 

цинка и олова.  Бугарска задовољава своје потребе за електричном енергијом, половина се 

произведе у термо-електранама, више од 40% у нуклеарним електранама, а само 6-8% у 

хидроелектранама. Главне гране индустрије данас су хемијска и текстилна, металургија, 

прехрамбена, машинска, електротехничка, дрвна, производња грађевинских материјала. 

Главна индустријска подручја су у Софији и околини, Пловдив, Русе, Димитровград, 

Варна. У спољној трговини има негативан биланс. У извозу највећи значај имају хемијски 

и текстилни производи затим гвожђе и челик, прехрамбени производи и машине. Увозе се 

нафта и плин, машине и роба широке потрошње. Главни трговински партери су Русија 

(посебно у увозу), Немачка, Италија и Грчка. Добар саобраћајни положај (Западна Европа-

Блиски исток и Источна Европа-Егејско море). Главне луке су Бургас и Варна на Црном 

мору, а на Дунаву главна лука је Русе. Битна грана привреде је и туризам: купалишни 

туризам на Црном мору. лечилишни уз многобројна термална врела (више од 500) у 

унутрашњости, зимски у планинама, сликовити предели у Родопима и Старој планини, 

пећине и глацијална језера.5 

Бугарска је богата културним наслеђем које обухвата и древне цивилизације. 

Археолошка налазишта постоје широм државе- древне насеобинске хумке из неолитског 

доба, трачка светилишта и гробнице, остаци римских градова, византијске и 

средњовековне тврђаве, етнографски комплекси, цркве и манастири, џамије. Заузимајући 

само 2% европске територије, регистровано је око 40.000 историјских споменика (од којих 

је 7 увршћено на UNESCO списак светске културне баштине), то су: Трачка гробница у 

Казанлаку (4.-3. век пре нове ере), Трачка гробница у Свештарију (3. век пре нове ере), 

Коњаник Мадаре (8. век), црква Бојана (10.-11. век), Камене цркве у Иванову (10.-14. век), 

Рилски манастир (10. век), стари град у Несебру. Од великог интереса је Долина трачких 

краљева (праисторија), у којој је откривено 15 гробница. Перперикон се такође налази на 

територији државе Бугарске, сматра се да је то храм Диониса. Постоје више од 200 музеја 

 
5 https://proleksis.lzmk.hr/drzave-svijeta/ 
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од којих су најпознатији Музеико, Музеј илузије у Софији, Национални историјски музеј 

Бугарске, Музеј историје Бугарске...6 

1.2. Карактеристике развоја саобраћаја у Бугарској 

 Ваздушни, железнички, друмски и водени транспорт су добро развијени у 

Бугарској. Укупна дужина железничке пруге је 4023km од тога 2861km (71,1%) је 

електрифицирано. Најважније морске луке су Варна и Бургас, а речне (на Дунаву) су 

Видин, Лом, Русе- унутрашњи пловни путеви дуги су 470km. Држава има четири 

интернационалних аеродрома- у Софији, Варни, Пловдиву, и Бургасу. Путна мрежа је дуга 

19.728km ( 98,7% асфалтираних путева, 610km ауто-пута). 7  

      Кроз Бугарску пролази више великих европских саобраћајних коридора. 

Међународни путни правци који повезују Западну и Централну Европу и Блиски Исток 

(од Београда до Софије и Свиленграда), саобраћајни путеви до Багдада и Басре у 

Персијском заливу, од Балтичког до Егејског мора (од Москве до Кијева, Букурешта, Русе 

и Старе Загоре до Солуна) и Јадранско море (од Софије преко Скопља до Драча). 

Слика бр.1. Путна мрежа Бугарске 

 

Извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Саобраћај_у_Бугарској 

 

 
6 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/cultural-tourism/ 
7 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10026#poglavlje15094 
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Слика бр.2. Железничка мрежа Бугарске 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Саобраћај_у_Бугарској 
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2.Природно-географске карактеристике Бугарске у функцији развоја 

туризма 

 Бугарска је земља у југоисточној Европи, смештена у југоисточном делу Балкана. С 

обзиром да излази на Црно море, она је и црноморска земља. Северним делом Бугарске 

протиче међународна река Дунав, те носи и назив подунавске земље. Бугарска има 

повољан географски положај, кроз њу пролазе најважнији међународни путеви, 

железничке и друмске саобраћајнице, које су веза између средње и западне Европе и 

југозападне Азије. Те саобраћајнице пролазе и кроз нашу долином Мораве и Нишаве. Код 

Димитровграда улазе у Бугарску, тамо се пут наставља Софијском котлином и долином 

реке Марице у Турску. 8 

 Бугарска се протеже на 42°39ʹ СГШ и 25°24ʹ ИГД. Површина износи 110.912km². 

Граничи се са Турском и Грчком на југу, Македонијом и Србијом на западу, Румунијом на 

северу а на истоку излази на Црно море. Укупна дужина граница је 2.245km, од тога 

копнене 1.181km, граница дужином реке 686km, док је дужина обале 378km. Најисточнија 

тачка је мали град Шабла, налази се на обали Црног мора, најсевернија тачка је ушће 

Тимока у Дунав надомак града Видина у близини границе са Србијом. Најјужнија тачка је 

на југу Крџалијске области сама граница са Грчком. Најзападније се налази област 

Ћустендил. 

 Бугарска се састоји од четири геолошко-морфолошких подручја. Северни део 

између Дунава и Старе планине заузима Дунавска плоча, грађена од палеозојских, 

кредних, и неогених наслага, претежно  равничарско подручје на западу а благо валовито 

и брежуљкасто у средишњем и источном делу. Просечна висина обале је 180m знатно 

уздигнутија од леве, румунске, обале Дунава. Пружа се између реке Тимока и Црног мора. 

Јужно од Дунавске плоче пружа се око 550km Стара планина са врховима: Ботев (2.376m), 

Гољам Кадемлија (2.276m), Вежен (2.198m) и др. Врх Ботев је грађен од кристаластих 

шкриљаца, гранита и палеозојских наслага. Реке Искар и Луда Камчија дубоко су усекле 

своје долине у Стару планину. Средњу Бугарску обухвата планинско-котлинско подручје.  

 Планински масиви и ланци Витоша (2290m), Средна гора (1604m) са Сарненом 

гором (1236m), Сакар и Странџа затварају Подбалканску, Софијску, Самоковску котлину 

и друге котлине те Горњотракијску и Бугарску низију. Јужни део Бугарске заузимају 

Родопи (Гољам Перелик 2191m) са масивима Рила (Мусала 1925m, уједно највиши врх 

Балканског полуострва) и Пирин (Вихрен 2914m). Северозападна Бугарска има умерено-

континенталну климу, североисточна има степску климу, а Стара  планина и Родопи 

планинску климу. Јужно приморје Црног мора има средоземну климу чији утицаји речним 

 
8 Раде Давидовић (1999.): Књига 2, Регионална географија-Географске регије европских држава, Институт за 

географију, Нови Сад 
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долинама продиру према унутрашњости. Северни и средњи делови Бугарске имају 450-

550mm падавина, а планински до 1000mm падавина. 

 Реке припадају црноморском и егејском сливу. Притоке Дунава јесу Огоста, Искaр, 

Осам, Јантра и Лом. Право у Црно море се уливају Луда Камчија и Средецка река, а 

притоке Егејског мора су Марица, Струма и Места. На лиманским ушћима су настала 

језера Бургаско, Мандренско, Варненско и др. Обала Црног мора је слабо разуђена, главни 

заливи су Бургас и Варна. У подунавском делу је претежно степска вегетација, у подручју 

река егејског слива медитеранска а у северозападном делу средњоевропска. Шуме 

прикривају 34% површине. 

2.1.Рељеф 

 Природни пејзаж Бугарске је разноврстан и састоји се из низија, равница, 

висоравни, речних долина, котлина и планина различитих висина. Око 70% територије 

државе је брдовито, а 30% је планинско подручје. Просечна надморска висина Бугарске 

опада од југа ка северу и од запада према истоку и износи 467m.  Најизраженији облици 

рељефа су Родопи у југозападном и Стара планина или Балкан у централном делу 

Бугарске, између тих планина се простире Горњотракијска низија, на северу је Дунавска 

плоча а на истоку Црноморско приморје. 

 Родопи су највише и најстарије планине у Бугарској. Настали су у палеозоику, за 

време херцинске орогенезе, те су то по морфогенези старе громадне планине. Део су 

најстаријег Родопског масива на Балканском полуострву. Планине су грађене од 

кристаластих шкриљаца са мермером, гранитом и млађим вулканским камењем. Између 

планина реке су дуготрајном радом усекле своја корита. Најпознатији планински масиви 

су Родопи, Витоша, Рила и Пирин. Дужина Родопа је око 220-240km а ширина до 100km. 

Планина се састоји од два дела: западни који је виши и пространији и источни чија средња 

надморска висина не прелази 320m. Средња надморска висина Западних Родопа износи 

1098m док највиши планински врхови као што су Сјутка и Перелик чије надморске висине 

прелазе 2000m. Значајем и лепотом се издваја Рила на којој се налази највиши врх 

Бугарске, Балкана и југоисточне Европе, Мусала  чија је висина 2925m. Рила има још 90 

врхова и литица изнад 2000m и око 150 малих али прекрасних језера насталих радом 

ледника.9 

 Планина Пирин је стара громадна планина, налази се на југозападу земље, назив је 

добила по словенском богу Перуну. Ова планина је осма по висини планина у Европи а 

припада венцу Родопских планина. Ова планина је уједно и национални парк, атрактиван 

за посетиоце. Врх ове планине је висок 2914m и зове се Вихрен. 

 
9 Драгутин Петровић, Предраг Манојловић (2003.): Геоморфологија, Београд 
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 Стара планина или Балкан, је млада веначна планина настала за време алпске 

орогенезе. Протеже се средином Бугарске у дужини од 570km. Балкан делу северну 

Бугарску од простране долине реке Марице. Пружа се од Старе планине на западу до 

Црног мора на истоку и представља продужетак Јужних Карпата. Дели се на Западни, 

Средњи и Источни Балкан. Највиши је Средњи део са врхом Ботев (2371m). Балкан има 

важну улогу преграде која зауставља продор хладних ваздушних маса са севера у jужни 

део Бугарске. Лако је проходна планина и није била препрека на сеобама, а није ни 

препрека данашњем саобраћају јер има доста превоја и прелаза. Балкан је шумовита 

планина. Подбалканске котлине простиру се од запада ка истоку и имена су добиле  по 

главном котлинском насељу: Златица, Придопа, Сопота, Карлова, Сливена, Казанлика. 

Окружене су Балканом на северу и Средњом гором на југу. 

 Горњотракијска низија (Маричка низија) се налази око реке Марице, а ограничена  

је Родопима и Балканом. Она је део Тракије, историјске и географске области, која захвата 

површину три државе: Бугарске, Грчке и Турске. То је плодно и најгушће насељено 

подручје Бугарске, у које с југа допире топли ваздух с Егејског мора. Она је дуга око 

200km, а широка 40-70km.  

 Дунавска плоча се налази на северу Бугарске, постепено се спушта са планине 

Балкан до реке Дунав. На западу се простире до реке Тимок, а на истоку до Црног мора у 

дужини од 500km, а ширина 20-120km. Основа је од палеозојских метаморфних шкриљаца, 

на коју належе слој мезозојских и кенозојских седимената, а преко плеистоцени покривач 

од леса, који чини главну подлогу плодној црници. Дебљина лесног покривача је од 40-

60m до 100m. Дели се на три дела: западни (од реке Тимок до реке Вит), средњи (од реке 

Вит до реке Јантра) и источни (од реке Јантра до Црног мора). Црноморско приморје се 

налази у источном делу земље, дужина износи 378km, а дужина плажа прекривених 

песком је 200km. Ширина је од 10km  па до 40-50km. Проширења овог дела су код Варне и 

Бургаса, а сужења су на југу и у средишњем делу где се планине приближавају мору. На 

северу се наставља висораван Добруџе. Код села Дуранкулака и града Шабле се налазе 

пешчане плаже и неколико приобалних језера. Код туристичких места Албене и Златни 

пјасци рељеф је растресит са типично изразитим свученим, степеничастим карактером.10 

Даље према југу се простире Франгеска висораван испресецана долинама које су обрасле 

густoм Лонгоз шумом. Стара планина допире до рта Емина и дели приморје на северни и 

јужни део. Јужни део је познат по својим широким и дугим песковитим плажама. 

 

 

 

 
10 Раде Давидовић,цит.дело. 
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2.2.Клима 

 Бугарска се налази у умереним географским ширинама па је клима погодна за 

развој различитих видова туризма. Уопштено, клима је умерено-континентална са четири 

годишња доба: хладне и влажне зиме са снежним падавинама и средњом температуром  од 

0°С, хладно и влажно пролеће, топло лето, кишовито на почетку сезоне, касније суво, са 

средњом температуром од 23°С и сунчана и ветровита јесен.  Просечна годишња количина 

сунца за Бугарску износи 2500h. Клима је под утицајем опште циркулације ваздуха 

повезане са Исландским циклоном, Азорским антициклоном и источноевропским 

антициклоном.  

 Арктик и тропске ваздушне струје пролазе кроз земљу у знатно ретким 

случајевима. Просечна годишња температура у земљи је између 10°C и 14°C. Са 

доминантном температуром између 11°С и 12°С. Температура зависи од надморске 

висине, тако да на планинама на већим надморским висинама топлотни услови се мењају 

са порастом надморске висине тако да је преко 2300m надморске висине просечна 

годишна температура је испод нуле (Мусала -2,9°С).У низијама и подножју северне 

Бугарске најнижа просечна месечна температура је у јануару (-1,4°С и 2°С), а у јужној 

Бугарској без равнице просечна јануарска температура је између 0-2°С. У вишим котама, 

најниже температуре се бележе у фебруару; просечна температура у фебруару  су између  

-8°С и -10°С. Током фебруара Мусала има просечну температуру -11.6°С. Уз обалу Црног 

мора, просечна месечна температура у јануару и фебруару су изнад нуле. Највеће 

просечне месечне температуре су углавном јула и августа. Региони ван планина северно 

од Балкана имају годишњу температуру од око 22°С јула, а у равницама и подножју на 

југу температуре у распону између 23-24°С. У планинским областима 1000-2000m 

температуре варирају од 12-16°C,  a преко 2300m од -5°C до -8°C.   

 Киша је неједнако распоређена широм земље. Постоје значајна одступања у 

просечној годишњој количини падавина од 500-550mm у долини Дунава и Горњотракијске 

низије,a од 1000-1400mm у регионима са алпском климом. Годишња количина снежног 

покривача није равномерно распоређена. У нижим деловима земље задржавање снежног 

покривача је од децембра до марта а дуж црноморске обале и на подручју  јужно од 

балканских планина остаје само месец дана, од јануара до фебруара. На надморској 

висини од 1000-1500m, снег траје 4-5месеци и преко 2000m од 7-9 месеци.  

 Континентални климат имају северни и средњи део Западне Бугарске са 

наглашеним  разликама између лета и зиме. Забележен је апсолутни максимум од 42°С и 

апсолутни минимум од -38°С те код екстремних вредности годишња амплитуда износи 

70°С. Карактеристичан је ,,черни ветарʺ који проузрокује суше. Он дува из североисточног 

квадранта лети, када се копно угреје. Зими је обрнуто, копно се брзо расхлади и тада је 

северна Бугарска под утицајем хладног ваздуха који долази у доње Подунавље са 
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североистока из расхлађеног евро-азијског простора. Овај ветар ствара велике снежне 

наносе. 

 Медитеранска или средоземна клима обухвата подручје речних долина јужне 

Бугарске и Црноморско приморје те је отуда јужна Бугарска много топлија од северне, 

поготово зими. Лета су топла али мање влажна па је суша готово редовна појава. Овим 

просторима потребно је наводњавање. Овај регион карактерише се великим бројем 

сунчаних сати око 2400h годишње. У котлинама јужне Бугарске то се повољно одразило 

за гајење винове лозе, памука и других култура, а на Црноморском приморју је још већи 

број сунчаних сати, са топлим летима готово без кише, што погодује развоју купалишног 

туризма.  

 Планински климат се јавља у Родопима и планини Балкан и изразитији је што су 

веће надморске висине. Лета су свежа, а зиме хладне. Најнижа температура измерена је на 

Мусали. Падавина има око 1000mm а местимично и више. Зими падне много снега који се 

понекад задржи и до шест месеци. У појединим највишим деловима има га целе године. 

 

2.3.Минерални ресурси 

 Бугарска је богата различитим врстама минералних сировина. У северној Бугарској 

која је изграђена од седиментних стена, доминирају кречњаци и лапоровити глиници, који 

се користе за потребе цементне индустрије, затим песак и шљунак који се користе у 

грађевинарству, индустрији стакла, уље, со, гипс, руда мангана... Зона Балканида се 

одликује постојањем различитих врста минерала међу којима посебно место заузимају 

злато, сребро, уран и разноврсни полуметали. Од неметаличних сировина различити 

типови стена за грађевинарство заузимају посебно место, пре свега мермерни блокови са 

предивном структуром. У централном делу Балкана се експлоатише руда бакра и злата. У 

централним деловима Балканида су рудници мрког угља и лигнита. Родопска тектонска 

зона богата је рудама: полиметаличне руде, руде олова, цинка, злата и сребра. Од великог 

значаја су неметалични ресурси: мермер, гнајс, шкриљци и туфови палеогене старости. 

Геолошким истраживањима је идентификовано око 40 басена угља, који скупа садрже 

скоро 3 милијарде тона реалних резерви (углавном је то лигнит). Главне рударске области  

су Перник југозападно од Софије, у Маричком басену, на северозападу Лом на Дунаву. 

Лигнит и мрки угаљ се употребљавају за термоелектране и користе као гориво и сировине 

за различите гране индустрије. Иако су резерве антрацита и битумена готово исцрпљене, 

остали депозити црног кокс угља су пронађени на североистоку, у Добруџа региону. Један 

од највећих резерви је у близини Софије, на Кремиковци, на месту највећег металуршког 

постројења у земљи. Мање количине руде гвожђа се ваде на северозападу (Монтана), у 

централном региону (Тројан), а на југоистоку Јамбол. Постоје значајне наслаге руда 

обојених метала (бакар, олово, цинк), у Родопима, Балкану. Такође је богата мање 
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вредним минералима (камена со, гипс, кречњак, доломит, каолинит, азбест, барит). Земља 

има мала налазишта нафте и природног гаса у провинцији Добруџа, све своје потребе за 

овим ресурсима увози из Русије. 

 Бугарска је богата минералном водом и по томе је позната европском туристичком 

тржишту. Заједно са већином других земаља међу којима је и Србија, Бугарска је чланица 

Европског удружења бања (ЕSPA), што јој омогућује упознавање и примењивање  

европских стандарда за побољшање квалитета развоја бањског, велнес и спа туризма. У 

зависности од температуре воде, минерални извори у Бугарској деле се на хипотермалне 

изворе са температуром до 20°С, топле изворе чија је температура од 20°С до 37°С и 

хипертермалне изворе са температуром преко 37°С. 

 Хладни (хипотермални) извори су распоређени широм земље. Има их у следећим 

местима: Неречен, Шипково, Овча Купел, Смоча, Вонешта Вода, Меричлери, и др.  

 Термалне воде чине већину минералних вода у Бугарској.  Највишу температуру 

103°С има Сапарева Бања, једини гејзир у Бугарској и континенталној Европи. 

Најпознатији извори су на Старој планини: Вршец, Варна, Монтана, Лакатник. 

 

2.4.Водни и енергетски потенцијали 

 Највеће реке у Бугарској по дужини и површини слива су: Дунав, Марица, Искар, 

Струма, Арда, Тунџа. 

 Дунав је међународна река, повезује земље средње и југоисточне Европе, на 

дужини од 2888km, док у Бугарској представља границу од 470km. Он нема већег 

економског значаја за  Бугарску јер су главни простори Бугарског привредног живота 

сконцентрисани у централним деловима државе, где су и главни путеви. Неповољно је и 

то што се Дунав улива у Црно море, ван бугарске државне територије. Пуштањем у 

саобраћај моста преко Дунава крај луке Русе, ова саобраћајница добија све већи значај. 

Пружа се у правцу север-југ и повезује Румунију са Грчком и Турском преко Бугарске. У 

Грчку пут води пробојницом Искра затим преко Софије и долином реке Струме а у Турску 

преко преко Старе планине (Балкана) превоја Шипка и долином реке Марице.  

 Марица је дуга 525km од тога је у Бугарској 322km. Извире из Маричког језера на 

планини Рили. Тече кроз Бугарску између Родопа и Старе планине. Гранична је река 

између Бугарске и Грчке и између Грчке и Турске. Улива се у Грчку у Егејско море, 

Обухвата слив површине 54000km². 

 Искар је река у западној Бугарској. Дужина тока износи 369km и то је најдужа река 

која тече само кроз Бугарску. Извире на планини Рили, настаје спајањем три реке: Црни, 
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Бели и Леви Искар. Тече поред Софије, пролази дубоком сутеском кроз Стару планину и 

као десна притока утиче у Дунав код села Гиген.  

 Струма је једна од најзначајнијих река Балкана. Струма протиче  кроз Бугарску и 

Грчку а њен слив обухвата делове Србије и Македоније. Укупна дужина реке је 415km, 

површина слива 10.800km². Извор реке Струме је на планини Витоша у западној Бугарској. 

У почетном делу Струма тече ка западу а затим ка југу и тај смер углавном задржава до 

ушћа у Егејско море. 

 Тунџа је река која протиче кроз Бугарску и Турску, највећа лева притока реке 

Марице и једна од главних река у  Бугарској. Дуга је 390km (од чега 350km у Бугарској), са 

површином слива 7900km². Извире на јужним падинама највишег врха Старе планине. 

Просечан проток  воде у доњем току је око 40m²/sec. Ушће реке Тунџе у Марицу је код 

града Једрене. 

 Арда је река на југоистоку Бугарске и североистоку Грчке. Највећи део тока реке 

Арде је у Родопским планинама у бугарском делу Тракије 241km а мањи део је у Грчком 

делу Тракије 31km. Арда извире у Родопима близу града Смољана, затим тече 272km у 

правцу истока, затим прелази у Грчку и као Тунџа код града Једрене се улива у Марицу. 

 Највећа језера Бугарске се налазе на обали Црног мора.  Према постанку сва су 

лимани и лагуне. Највећи лимани су језеро Варна, Бургаско, Белославско, Шабленско, 

Мандрa, Атанасово језеро. Варнa језеро је најдубље 19m и са највећом количином воде 

165милиона m³. Артешки бунари су у околини Варне, у долини реке Камчије, у Бургаској 

низији. Од језера у унутрашњости већа су Крџали, Студен кладенац, Искар, Тича, Бели 

Лом..11 

 Црно море је водена маса између Мале Азије, Кавказа, Украјине, Балкана. Са 

Средоземним морем је повезан Босфором. Његова површина је 422.000km² а највећа 

дубина је 2210m. Назив је добило због тамног одраза дрвећа са обала. Црно море са 

привредним развојем Бугарске доживљава велике промене. Осим туризма и индустрије се 

развија и поморство. Занимање за поморске пролазе Босфор и Дарданели постаје све већа 

Бугарима, јер су им то једини поморски путеви у Средоземно море и даље према важнијим 

светским морима. 

 Бугарскa нема значајније резерве природног гаса и нафте, али има стратешки 

положај који чини земљу важном за пренос и дистрибуцију нафте и природног гаса из 

Русије у земље западне Европе. Што се тиче производње електричне енергије по глави 

становника, Бугарска је највећи произвођач и извозник електричне енергије на 

Балканском полуострву. У Козлодују се налази нуклеарна електрана, а близу Белене је 

изграђена нова нуклеарна електрана чији је реактор покренут 2013. године. Већина 

 
11 Стеван М.Станковић (2006.):Језера света, Завод за уџбенике, Београд 
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електричне енергије се користи за грејање. Комплекс Марица-Исток су највеће 

термоелектране у југоисточној Европи. Друге велике термоелектране су ТЕ Варна, ТЕ 

Бобов дол и ТЕ Русе. 

 Бугарска спада у земље богате хидроенергијом. Већина хидроцентрала су снаге од 

50-150MW. Највећи хидроенергетски објекат Белкамен-Сестримо-Чаира. Бугарска развија 

брзим темпом коришћење осталих видова енергије, посебно ветра и енергију сунца. 

2.5.Пољопривредни и шумски потенцијали 

 Пољопривреда учествује са мање од једне десетине националног дохотка. 

Пољопривредно земљиште покрива 54% укупне територије. Житарице се гаје на готово 

три петине земље. Пшеница је најважнија, затим кукуруз и јечам, раж, овас, соја и 

пиринач. Дуван је од најквалитетнијег оријенталног типа који се гаји углавном на југу 

државе, посебно значајан индустријска култура. Највећа државна дуванска компанија 

BULGARTABAC продат је руској фирми 2011. године. Шећерна репа, сунцокрет се гаје на 

северу. Бугарска је постала водећи извозник грожђа и парадајза. Постоје фарме за узгој 

говеда, оваца, свиња и живине.  

 Облик удруживања пољопривредника- задруге, је био развијен у пољопривреди 

пре Другог светског рата. После рата су успостављене задруге совјетског типа. Задруге и 

државна добра касније су се спојили са великим државним и колективним јединицама. 

Оне су додатно ојачане 70-их година прошлог века у још већим групама, које се називају 

агро-индустијски комплекси, чије су предности интегрисани системи за аутоматизацију, 

снабдевање и маркетинг. Бугарска влада је 1990. укинула рестрикције на право постојања 

приватних фарми, а скоро сво пољопривредно земљиште је затим враћено у приватно 

власништво, док су се кредити за оснивање малих фарми  и постројења за прераду хране 

постали доступни. 

 Шуме Бугарске обухватају 34% укупне површине територије ове државе (3.5 

милиона хектара). Власништво над шумама у Бугарској је подељено на следећи начин: 

74% је у власништву државе, 16% у власништву општина и 10% се налази у приватном 

власништву. Управљање шумама је под руководством Министарства пољопривреде и 

хране(МАF). Данас, осим бесправних сеча и спаљивања шума, шумарство се такође 

суочава са великом групом проблема везаних за присуство подручја са ниским процентом 

шума(мање од 10% дуж реке Марице), где треба да се спроведе подсађивање. 
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3.Карактеристике туристичког развоја Бугарске 

3.1.Бугарска као туристичка дестинација у прошлости 

 Бугарска је на Балкану имала снажне средњовековне државе-прво бугарско царство 

са престоницама у Плиски и Преславу 7.-11. век и друго бугарско царство са престоницом 

Великом Трнову 12.-14. век. Током трајања другог царства владари Бугарске су били и у 

родбинским везама са српским двором. Свети Сава је умро и сахрањен у Трнову који је 

тада био престоница, у припрати цркве Четрдесет мученика. Под Османску власт је пала 

пре српске, и тада је дошло до пресељења учених духовника у деспотовину. Национални 

препород како код Срба тако и код Бугара је произашао из тежње за ослобођењем од 

Турака, кроз формирање идеје на новим просветитељским основама. У томе су важну 

улогу имале идеје о словенској узајамности које су из дела попут Историје разних 

словенских народа, Бугара, Хрвата и Срба Јована Рајића и Стематографије Христофора 

Жефаровича, утицале и на бугарске препородитеље. Када су се српски устаници изборили 

за већу аутономију од Турака, Обреновићи су на више начина подржавали напоре Бугара 

за ослобођењем. Велики број Бугарских књига и часописа је штампан у српским 

градовима. Бугари су учествовали у побунама у српским градовима као и у побуни после 

догађаја на Чукур чесми у Београду. Током ратова између Турске и Русије и православних 

држава на Балкану, Бугарска је ослобођена 1878. године, након чега је призната, најпре 

Сан-Стефанским миром, а после ревизије у суженим границама на Берлинском конгресу. 

Обостране територијалне претензије према неослобођеним деловима турске империје 

довеле су до српско-бугарског рата 1885. године који је Србија изгубила на Сливници, и 

балканских ратова када је Бугарска била поражена. 

 Према државном уређењу Бугарска је парламентарна република. Од 2007. године 

Бугарска је заједно са Румунијом ушла у Европску унију и тиме постала чланица еврпске 

заједнице. Према подацима из јула 2019. године број становника чини 6.966.899. Етничке 

групе чине: Бугари (76,9%), Турци (8%), Румуни (4.4%), остали 0.7%.12 

 Бугарска је земља чија култура и традиција још увек живе не само кроз фестивале и 

музику, већ кроз старе занате  и богату и разноврсну архитектуру изражену кроз цркве и 

манастире. Природним ресурсима такође пружа могућност за развој туризма и већи 

прилив посетиоца из целог света. Програми Евроске уније омогућавају финансирање 

пројеката за развој туризма у локалним срединама, отварање нових радних места и 

доприносе економском напретку. Утицај туризма на мале и неразвијене средине развија 

позитиван однос локалих становника према страним туристима  од којих имају директне 

користи кроз повећање прихода на локалном и националном нивоу. Подизање свести о 

одрживом развоју туризма реализује се кроз различите едукативне програме.  Последњих 

неколико година постоји тренд комбиновања зимских и летњих путовања и туристичких 

 
12 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bulgaria/#geography 
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производа,  развијају се и други видови туризма у складу са мотивима и жељама туриста 

за културне догађаје, пословна путовања, ради учешћа у спортским догађајима.13 

 Комбиновањем је постављен концепт туристичког региона као целине која се не 

преклапа са другим јединицама и који представља понуду сложеног туристичког 

производа (микс производа). У том смислу, издвојили су се региони са релативно сличним 

природним и друштвено-еконоским условима, ресурсима, структуром производа, 

степеном развоја, проблемима развоја или у најширем смислу са регионалним 

идентитетом.14 

3.2.Појам и елементи туристичких дестинација 

 Постоји више дефиниција туристичке дестинације, од којих је према једној, 

туристичка дестинација ужа или шира (зависно од актера и њихових перцепција) 

туристички организована и тржишно препознатљива просторна јединица, чији туристички 

производ, као резултат изворне и изведене туристичке понуде, има потенцијалну или 

стварну конкурентност на туристичком тржишту.15 Туристичка денстинација представља 

релативно већу, функционалну просторну целину која свој туристички идентитет гради на 

концепту кумулираних атракција, које због доживљаја који омогућују, и уз додатну 

инфраструктуру, представљају простор интензивног окупљања туриста. Она подразумева 

разноврсност производа, услуга, природних ресурса, створених елемената и информација, 

који су у стању да привуку одређени број посетилаца у једно место. Укупно туристичко 

искуство о дестинацији укључују активност многих туристичких предузећа, јавних 

организација, посредника, и слично, као и развој активности и програма који су упућени  

ка специфичним функцијама. 

На страни понуде, дестинација се дефинише са два различита аспекта:16 

• као туристичко место, тј. место где су се развиле туристичке активности и где се 

потом стварају и конзумирају туристички производи; 

• као туристички производ, а потом као специфична понуда која укључује низ 

ресурса, активности и учесника на тој територији, као и локалну заједницу као 

туристички производ, а потом као специфичну понуду која укључује низ ресурса, 

активности и учесника на тој територији, као и локалну заједницу. 

 
13 Станкова М. (2010.), Challenges ahead for Bulgarian’s competitiveness as a mountain tourism destination 

Tourism & Managenent Studies, South-West University ‘’Neofit Rilski’’, Faculty of  Economics, Department of 

Tourism, Blagoevgrad, Bulgaria, str.182. 
14 Станкова. М (2010.), The Tourism Regions in Bulgaria, Concepts and Challenges, Tourism and Hospitality 

Management, 16 (I),pp 109-117. Цитат стр. 110. 
15 Попеску Ј. (2011.), Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички 

и хотелијерски менацмент, Београд, стр. 22. 
16 Попеску Ј., цит. дело, стр. 27. 
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 Ове дефиниције указују да се дестинација не може унапред дефинисати, и да је то 

променљива категорија. ,,То је и разлог због кога разумевање туристичке дестинације и 

потом анализа, планирање, управљање и контрола развоја дестинације захтевају 

систематски и интердисциплинарни приступʺ.17 

Елементи туристичке дестинације су:18 

• атрактивност, 

• погодности, 

• смештај, ресторани, забава, трговина и остале услуге, приступачност, 

• локални саобраћај, транспортни терминали и помоћне услуге, мисли се на 

организације формиране на локалном нивоу. 

 

Аутори Ричи и Кроуч дефинисали су елементе туристичке дестинације на основу ресурса  

и атракција, који подстичу примарну жељу туриста за путовањем у конкретну 

дестинацију, а то су:19 

• природни фактори дестинације, под којима се подразумева клима, топографија, 

величина, воде, шуме, руралне и урбане области, квалитет ваздуха, флора и фауна и 

слично; 

• култура и историја, језик, традиција, гастрономија, ручни рад, уметност и музика, 

метода рада или технологија својствена дестинацијском региону, архитектура, 

религија и њена визуелна испољавања, систем образовања, стил облачења, 

активности у слободно време које одражавају квалитет живота у дестинацији; 

• активности, под којима се подразумева микс различитих активности које 

представљају основу психичких и физичких подстицаја који узбуђују посетиоца; 

• специјални догађаји који обезбеђују јединственост позиције дестинације (светске 

изложбе/сајмови, јединствени фестивали и карневали, главни спортски догађаји, 

значајни верски и културни догађаји, прославе историјских догађаја, класични 

комерцијални и религиозни догађаји, главни политички персонални догађаји), 

• супраструктура дестинације који чине функционални елементи (хотели, ресторани, 

тематски паркови, rent-a-car предузећа, конгресни центри, аеродроми и др.), 

унапређени изграђени елементи (музеји, спортски стадиони, зоолошки вртови, 

јединствене пословне зграде, јединствени/добро познати пословни или стамбени 

делови града и др.) и унапређени ,,природниʺ елементи (цркве, природне реткости, 

историјске знаменитости, јединствене индустријске локације, јединствена 

архитектура, универзитети и сл.). Горе наведени елементи  могу одредити освновни 

туристички карактер дестинације; 

 
17 Попеску Ј., цит. дело стр.27. 
18 Corper C. I dr. Tourism Principles and Practice, Longman, 2000.,str.103. 
19 Richie B.R.J.; Crouch G.,The Competitive Destinations-A Sustainable Tourism Perspective, CABIPublishing,   

Wallingford,2003.,str.110-111 
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• типови забаве у смислу комплементарног елемента у односу на различите 

активности и догађаје (Бродвеј, Лас Вегас...); 

• снага тржишних веза које обухватају личне (породичне, пријатељске, религијске, 

етничке, спортске, интернет везе) и професионалне везе (засноване на везама преко 

пословних сусрета, војних веза, веза на основу образовања). 

 Основним елементима  дестинације додају се и потпомажући елементи и ресурси 

као што су: инфраструктура, приступачност, људи, знање и финансијски капитал, 

гостопримство, предузетништво и политичка воља (признање значаја туризма на 

одговарајућем политичком нивоу). 

Слика бр.3. Елементи туристичке дестинације који привлаче туристе 

 

Извор:UNWTO, A Practical Guide to Tourism Destination Management, Madrid, 2007., str.1., Према Попеску Ј. 

(2011.), Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и 

хотелијерски менаџмент, Београд, стр.35. 

 На слици је приказано више елемената туристичке дестинације које привлаче 

туристе, од којих атракције могу бити примарни мотив туриста да посети одређену 

дестинацију. Атракције могу бити природне, културне и изграђене. Услуге и објекти су 
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следећи елемент за привлачење туриста да посети одређену дестинацију.20 Мисли се на 

инфраструктуру (саобраћајну, јавни превоз, путеви), али и туристичку супрастуктуру 

(информациони центри за посетиоце, туристичке агенције, смештајни капацитети 

угоститељски и продајни објекти). Доступност дестинације подразумева могућност 

потенцијалних туриста и посетилаца да дођу до дестинације, свим расположивим 

видовима саобраћаја, као и могућност што лакшег путовања по дестинацији и ефикасан и 

брз начин преласка границе, визни режим, услови за улазак на одређену дестинацију. 

 Адекватни људски ресурси су значајни за сваку туристичку дестинацију. Битно је 

да туристе на дестинацији опслужује пре свега обучена радна снага за одређене послове у 

туризму, а да локално становништво има одређени ниво свести о значају развоја туризма и 

користима које могу остварити од развоја ове привредне делатности. Туризам обезбеђује 

значајно запошљавање радне снаге. У 2019. години у области  туризма је евидентирано 

120.000 радних места (3.7% од укупног броја запослених). Процењује се да ће до 2030. 

године туризам ће генерисати 137.000 радних места. 

 За привлачење туриста на дестинацију од великог значаја је јединствени карактер 

или имиџ. Имиџ подразумева постојање јединствености, локалитета, квалитета животне 

средине, безбедност и гостољубивост становништва али и ниво квалитета услуге. Истичу 

се оне дестинације које дају предност маркетингу, односно побољшању квалитета 

презентације културне баштине, унапређења и заштите природне средине.21 

Основне одреднице садржаја појма туристичке дестинације могле би бити сумиране на 

следећи начин:22 

• дестинације нуде велики број произода, искустава и услуга под својим 

именом(брендом), 

• дестинација је најбитнија јединица на којој се заснивају све многобројне 

комплексне димензије туризма, 

• дестинација је основна јединица за анализу туризма, 

• дестинација је жижа развоја и понуде туристичких производа и спровођења 

политике туризма, 

• дестинације постоје у оквиру ширих дестинација-континента, региона, земље, 

области, града, места, атракције итд., 

• низ производа и услуга дестинације обухвата целокупни туристички ланац 

вредности, 

 
20 Попеску Ј. (2011.),Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички 

и хотелијерски менаџмент,Београд, стр.35. 
21 Унковић С., Чачић К., Бакић О., (2002.), Савремена кретања на туристичком тржишту, Економски 

факултет, Београд, стр.223. 
22 Попеску Ј. (2011.),Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички 

и хотелијерски менаџмент,Београд,стр.28. 
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• услуге у дестинацији пружају и јавни и приватни сектор  који су у великој мери 

међузависни, 

• дестинације су опипљиве али и неопипљиве категорије (имиџ, идентитет, 

карактер), 

• често перцепције о дестинацији замагљују реалност (јефтино насупрот 

ексклузивном: безбедно насупрот опасном). 

 

3.3.Врсте туризма развијених у Бугарској 

Главни туристички производи који привлаче туристе у Бугарску су:23 

• летњи туризам- Сунчев брег, Несебар, Обзор, Созопол на југу; Златни пјасци, 

Албена, Свети Константин и Хелена Ресорт, Ривиера, Каварна, Балчик на северу 

Црног мора; 

• зимски туризам- Пампорово, Чепеларе, Банско, Добриниште, Боровец; 

• еко-рурални- у планинским областима Родопи, Пирин, Рила, и Стара планина; 

• производи културног туризма- у Софији и великим градовима Варна, Бургас, 

Пловдив, Русе и историјска места (Велико Трново, Плиска, Преслав, Видин, 

Копривштица, Карлово, Калофер, Панађуриште, Батак); 

• забава (хазардне игре)- у Софији, на мору и планинским одмаралиштима; 

• спа и велнес туризам- Ћустендил, Хисарја, Бана, Наречен, Михалково, Велинград, 

Вршец; 

• пословни туризам- MICE- Софија, Пловдив, Варна; 

• крстарења- Варна и Несебар су популарна пристаништа. 

3.3.1.Приморски туризам 

 Имајући у виду предности за развој приморског туризма и повољних природних 

услова (умерена клима, широке плаже, фин песак) десет бугарских плажа је добило 

међународно признање ,,Плава заставаʺ.24 

 Укупна дужина плажa је 378km, а око 70 плажа заузима укупну површину од 9 

милиона km². Вода Црног мора је ниског салинитета и умерене температуре преко лета, од 

22°C до 24°C, што ствара идеалне купалишне услове. Плиме и осеке су незнатне.25 Не 

постоје јаке струје и биљне и животињске врсте које представљају опасност за живот и 

здравље туриста. Најпознатији туристички комплекси су: Албена, Златни Пјасци, Свети 

 
23 C.Costa, E. Panyik & D. Buhalis(eds.), European Tourism Planning and Organisation Systems Vol.II. National 

case studies, Channel View 2013, Ivanov S. and Dimitrova M., Chapter 4 Bulgaria,str.4. 
24 Foundation for Environmental Education-FEE-оригиналан назив међународног признања за плаве заставе као 

највиши квалитет морске плаже. 
25 http://bulgariatravel.org/en/dynamic_page/74 
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Константин и Јелена, Ривијера, Елените, Русалка, Сунчев брег, Дјуни као и приморски 

градови Варна, Бургас, Созопол, Поморје, Несебар, Приморско итд.26 

Слика бр.4. Летовалиште Златни пјасци 

 

Извор: https://toposiguranje.rs/zlatni-pjasci-u-bugarskoj-iskustva-sa-letovanja/ 

 У приобаљу постоје могућности за развој спа и велнес туризма захваљујући 

минералним ресурсима и модерним балнео-лековитим и спа центрима. Постоји адекватна  

туристичка инфраструктура и супраструктура (довољан број хотела високе категорије 4 и 

5*) и повољан однос цене и квалитета у пансионској и ванпансионској понуди 

туристичких роба и услуга27. 

 Црноморска обала је дивно место за летњи одмор. Рт Емине је место где се сусрећу 

планина Балкан са Црним морем, где дели црноморску обалу на северни и јужни део. 

Обала је дугачка 378km, са 209 плажа површине од 16km². Плаже и море нуде повољне 

услове за водене спортове као што су сурфовање, скијање на води, роњење, подводно 

истраживање и риболов. У 2011.години плаже у Албени, Буните (Варна), Дуни, Елените, 

Харманите (Созопол), Свети Влас, Сунчани брег су препознатљиви по својој изврсности. 

Салинитет Црног мора је 16-17%, просечна температура воде током лета је 22°С-24°С, а у 

плићим деловима чак 26°С, што га чини повољним за купање. Последњих неколико 

година елитни комплекси и одмаралишта су изградили луке за јахте. Луке у 

 
26 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009., стр.26. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
27 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009., стр.27. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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одмаралиштима Русалка, Тјуленово, Балчик, Златни песак, Варна нуде могућности за 

једрење дуж северне обале Црног мора. Опције за јахтинг туризам на јужној обали Црног 

мора нуде се у Бургасу и одмаралиштима Свети Влас, Несебар, Созопол и Диуни. Поред 

приморског, одмаралишта на Црном мору нуде планинарење, бициклизам, јахање, као и 

екотуризам, фото сафари и излете. У северном делу Црног мора налазе се три голф терена 

светске класе. Дуж обале постоје и минерални извори, а комбинација ових природних 

ресурса довела је до популарности туризма који комбинује посете бањама, спа и велнес 

центрима са купалишним туризмом. Такође постоји могућност посете 5 црноморских 

острва- Света Анастасија, Свети Иван (где су недавно пронађене мошти Светог Јована 

Крститеља), Свети Петар, Свети Кирик и Јулита и Свети Тома. Одмаралишта на Црном 

мору су погодна за породични одмор као и за индивидуални одмор и забаву. Албена, 

Русалка, Свети Константин и Света Јелена, Ривијера, Елените и Диуни су неке од 

најпожељнијих за породице са децом. Млађи посетиоци преферирају Сунчев брег, Златни 

песак, Лозенец због многих клубова и барова и других могућности забаве. Сунчани брег је 

највећи одмаралишни комплекс у земљи и често је домаћин забавама које укључују 

светски познате извођаче. Неки од хотела на Црном мору раде током целе године, 

организују конгресе и организују разне догађаје и промоције. Посетиоци могу уживати у 

културним догађајима као што су Каврна рок фестивал, Варнско лето, Аполонија, 

Међународни фестивал фолклора у Бургасу...28 

 Највећи недостатак ове врсте туризма је сезоналност (лети) што узрокује смањење 

прихода од туризма на локалном нивоу (становништво остаје без алтернативних извора 

прихода ван сезоне), због тога што са завршетком туристичке сезоне престаје и 

ванпансионска потрошња. Поред Закона  о одрживом развоју, непланска урбанизација и 

изградња у области Црноморске обале, указује о непридржавању тог закона. Такође је 

примећено и непридржавање Закона о водама приликом изградње нових објеката и 

канализационих система и црноморским комплексима, што узрокује загађење морске 

обале.29 На Црноморској обали су примећена бројна клизишта, ерозивни процеси, 

неодржавање транспортне мреже и мреже водоснабдевања, као и неадекватна 

канализациона инфраструктура у оквиру хотелских комплекса.30 

 По питању комерцијализације и продаје, лојални клијенти се стимулишу 

попустима (сезонски попусти, попусти за продужетак боравка и сл.). Појачане активности 

су усмерене на привлачење страних и домаћих инвестиција у инфраструктурне пројекте у 

изградњи хотела и других објекта за забаву и релаксацију (аква-паркови, тематски 

 
28 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/sea-tourism/ 
29 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009., стр.27. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
30 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009., стр.28. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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паркови), који би могли остварити екстра приходе Црноморској обали и побољшати 

квалитете туристичке понуде. У циљу перманентног образовања људских ресурса у 

туризму, спроводи се целогодишња обука за запослене у приморским ризортима. Проблем 

сезоналности је минималан у бањском туризму Бугарске јер се у њима евидентира 

посећеност у сва четири годишња доба. У циљу спречавања неадекватних интервенција 

код канализационе инфраструктуре у смештајним комплексима граде се станице за 

пречишћавање воде и за уредно водоснабдевање. Реализују се програми за превентиву и 

учвршћивање клизишта на обали где су геодинамични процеси.31 

 

3.3.2.Бањски велнес и спа туризам 

 Европска асоцијација бања (ESPA) у својим дефиницајама и савременим описима 

појма бања ослања се на дефиницију да је бања минерални извор или место где је 

пронађен такав извор. Имајући у виду различитост мотива, активности и циљева гостију 

који посећују бањске центре с обзиром да једни долазе ради велнеса а други ради 

рехабилитације и лечења уз неопходан медицински надзор, у савременим бањама се 

здравствени туристички производ стандардно дели на медицински и велнес. У том 

погледу бањски центри се посебно сертификују за велнес бање(спа, велнес) и медицински 

бање(спа, медицина).32Инфраструктура велнес бањских центара има адекватна 

квалитативна и функционална својства да би применом међународних стандарда могла да 

добије сертификат у категоријама33: 

• велнес хотел, 

• бањски хотел, 

• дневна бања, 

• термалне бање. 

 У Европи постоје два сертификата и то: за медицински и бањски туризам 

(EuropeSpa med) и велнес бањски туризам (EuropeSpa wellness). Овакав начин 

сертификације је истовремено потврда о разграничењу медицинског и ,,велнес туризмаʺ у 

циљу добијања различитих услуга. Тиме се остварује разумевање и континуирано 

побољшање квалитета овог све траженијег специфичног туристичког производа. 

Сертификовани производи бањског туризма усмерени ка економском успеху значајну 

афирмацију постижу кроз сталну комуникацију са компанијама које организују туристчка 

путовања као и компанијама које се баве здравственим осигурањем.34 За покретање 

 
31 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009., стр.28-30. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294. 
32 Јовановић В. (2013.), Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд ,стр.54. 
33 Јовановић В., цит. дело стр.55. 
34 http://www.espa-ehv.eu/EuropeSpaCertification/ 
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поступка сертификације бањских туристичих центара је задужена компанија EuropeSpa 

med & wellness GmbH, са седиштем у Визбадену у Немачкој. Одговорности ове компаније 

су у континуираном ажурирању квалитета бања уз контролу Комитета експерата, 

осигурању квалитета тестирања и сертификције система, објављивању сертификовних 

субјеката на веб сајту европске и бањске асоцијације, перманентна међународна ревизија 

поступка сертификације.35 

 Према  Стратегији развоја туризма Бугарске, бањски туризам, као један од 

најстаријих видова туризма у Бугарској је сагледан најпре кроз своје предности за 

побољшање прихода од туризма  на националном нивоу. То су: висока конкурентност 

природног потенцијала базираног на чињеници да у Бугарској постоји више од 600 

минералних извора, на територији од 240 налазишта. Од овог броја преко 75% извора 

спадају у топле и вруће, са температуром 37-101°С.36На територији Бугарске се могу наћи 

скоро све врсте минералних вода које постоје на свету. По свом хемијском саставу 

минералне воде су: угљеник-кисела која садржи више од 500mg/l угљен-диоксида, 

водоник сулфидна-више од 10mg/l водоник сулфида, азотна (повишене алкалности), благо 

минералне и воде богате микроелементима и радиоактивним елементима37(евидентиране 

су воде са елементом радона који имају терапеутско дејство код болесника оболелих од 

карцинома). 

 Највећи број извора у Бугарској су они који имају општу минерализацију изнад 

80% и садрже мање од 1g/l тврдих честица. Бугарска је богата налазиштима лековитог 

блата: неорганског (таложног и изворног)и то у местима: Поморје, Бања (Карловско), 

Шабла, Марикостиново и др. Органско блато (биљног порекла) се може наћи у местима 

Ћустендил и Содово. 

 У Бугарској постоји 142 одмаралишта од њих је 58 бањских, 56 планинских, и 28 

приморских. Модерни Спа хотели и бање се могу осим на Црноморском приморју наћи и 

у  унутрашњости, то су: Девин, Велинград, Хисар, Ћустендил. Сандански, Банско и др. 

 У оквиру Националне стратегије развоја туризма Бугарске, предложене су мере за 

унапређење квалитета бањског туризма. Као на пример, израда Плана и програма развоја 

здравственог туризма (који би обухватио стратешки развој: бањског, спа и велнес 

туризма) и стварања могућности за целогодишње коришћење бањских места са 

 
35 http://europaspa.eu/ 
36 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009., стр.33. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
37 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009., стр.33. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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комплетном искоришћеношћу свих њихових ресурса.38Неке од мера су усмерене на 

заштиту и очување природних ресурса, спровођење еколошке политике ,,здраве животне 

срединеʺ као гаранције лековитог утицаја туристичких места у којима се развија бањски 

туризам. Такође је неопходно дефинисање посебних услова за изградњу, опремање и 

понуду туристичких услуга које се пружају у велнес и спа центрима и хотелима у бањским 

местима а у складу са тим и увођење стандарда о понуђеним туристичким услугама у овом 

виду туризма.39 

 Неке од стратешких мера за унапређење овог туристичког проузвода у Бугарској је 

уређење делатности и компетенција државних и локалних органа власти у вези са што 

бољим искоришћавањем топлих и хладних минералних вода које имају доказана лековита 

својства, у циљу развоја медицинског туризма. Од осталих мера за побољшање туризма су 

и40: 

• обезбеђивање рационалног коришћења минералних лековитих вода за лечење 

грађана, 

• дефинисање система функционисања за популаризацију и промоцију 

хидротермалних ресурса земље као друштвено природног добра  и фактора 

социјално економског развоја  регија богатим минералним водама, 

• промовисање и стварање услова за заштиту, конзервацију и побољшање квалитета 

хидротермалних потенцијала земље у циљу комплексног социјално-економског 

развоја региона, а нарочито туризма у тим областима, 

• понуда здравствених програма као дела укупног туристичког забавног програма, 

• унапређење функционисања сарадње између компетентних институција у области 

здравственог туризма, 

• стимулисање послодаваца у туризму да инвестирају у обуку кадрова и стицање 

њихових професионалних вештина, 

• развој и ширење информационих и рекламних материјала, учешће на семинарима, 

конференцијама, сајмовима туризма, 

• појачати маркетинг кампању у циљу подстицаања развоја здравственог туризма. 

 

 

 

 
38 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Сржавна агенција за туризам, Софија,2009., стр.33-34. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
39 http://www.bubspa.org/index.php?lang =EN&PHPSESSID=fffd08bb10fbda9baeef7e07d34221ce 
40 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Ђржавна агенција за туризам,Софија,2009. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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3.3.3.Планински туризам 

 Планине са надморском висином од 600m заузимају 28% бугарске територије и 

покривају шири регион у западним, јужним и централним деловима државе, укључујући и 

највишу тачку на Балканском полуострву 2925m. Разликују се по лековитој клими, 

релативно дугом периоду снежног покривача, обиљу воде, актрактивним  литицама, и 

великом биодиверзитету. У околним долинама постоји велики број минералних вода по 

којима је Бугарска једна од најбогатијих земаља у Европи.41 

 Планински туризам у Бугарској је базиран на повољном рељефу и климатским 

условима који погодују развоју овог  туристичког производа. Зимски одмор је повезан са 

активностима на снегу (скијање, санкање...). Ова врста туризма представља један од 

најконкурентнијих производа, због све већег развоја дестинација на језерима и планинама 

али и због проширења ЕУ и раста животног стандарда у новим земљама чланицама.42  

 Постоје добро означене планинарске руте кроз планине Бугарске, попут јужних 

траса Ком-Емине европске стазе Е-3, Европске стазе Е-4, од Витоше преко Вериле, и 

европске пешачке руте Е-8 од Риле до Родопа. Највиши врх планине Балкан је Ботев 

(2.376 метара н.в.). Одлични услови за планинарење, скијање и бањски туризам налазе се у 

Берковици, Белоградчику, Чипровцима, Вршецу, Травни, Елени, Котелу, Боженци и 

другим локацијама на планини Балкан. Туристи могу посетити и манастире које су 

смештене у планинама-упоришта бугарског православља. У близини се паралелно са 

Балканским планинама налази други најдужи планински ланац у Бугарској Средња Гора.43 

 На планини Пирин се такође нуде могућности за планинарење и скијање. Ту се 

налазе одмаралишта Банско, Добриниште и други. Одмаралиште Банско се развило у 

одмаралиште европског и глобалног значаја, а током последњих неколико година било је 

домаћин бројних такмичења у Светском купу у алпском скијању и биатлону. Добриниште 

и комплекси за одмор у месту Предела такође нудде могућности за опуштање и многе 

врсте забаве. Други највиши врх у Бугарској и трећи на Балканском полуострву се такође 

налази у ланцу Пирина- планина Вихрен (2.914 метара н.в.). Национални парк Пирин је 

уписан на УНЕСКО-в списак места природне баштине.44 

 Планина Родопи су познате као Орфејев дом, подељене су на алпски западни и 

доњи источни део. Највише одмаралиште је Пампорово. Туристи могу уживати у 

јединственој традиционалној архитектури родопских села Момчиловци, Гела, Долен, 

 
41 Assenova M., Marinov V., Dogramadijeva E., Models of tourism development in small mountain destination: the 

case of Bulgaria, Geography of Tourism Department,Sofia University,IGU Regional Conference, Krakow,Poland, 

18-22August 2014, IGU2014Book  of Abstracts IGU2014-0960,str.1 
42 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр.28-29 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
43 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/mountain-ski-tourism/ 
44 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/mountain-ski-tourism/ 
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Лештен, Ковачевица и пробати традиционална родопска јела. Планина Родопи су 

прошаране конацима који нуде удобан смештај за планинаре. Највиши врх Родопа је 

Гољам Перелик (2.191 метара н.в.).45 

 Планина Витоша се налази у близини главног града, Софије. Са својим прелепим 

природним амбијентом и бројним обележеним пешачким стазама и културним 

знаменитостима, пружа могућности за планински екотуризам. На планини се налази и 

најстарији парк природе на Балканском полуострву, резерват природе Витоша. На 

планини постоје два скијашка подручја, Алеко и Коњарник који нуде услове за скијање и 

сноубординг током зимских месеци. Највиши врх је Черни Врах (2.290 метара н.в.).46 

Развој планинског туризма Бугарске условљен је присуством више фактора и то:47 

• ресурсима, као што су природно-географски ресурси, биљни и животињски свет, 

културно-историјске баштине, 

• традицијом, која нуди занимљиве садржаје, 

• законском основом, односно, признатим нормама и пракси усклађеним са 

европским законодавством, 

• супраструктуром средње и високе класе, као и амбициозним инфраструктурним 

пројектима до краја 2020. године, 

• стандардима у образовању– позитивној пракси и традицији у обуци кадрова за 

потребе туризма и стандардима у вези са обуком скијаша и туристичких 

планинских водича (у складу са Законом о туризму Бугарске). 

 По озваничењу међународног туризма као водећег извозног сектора бугарске 

економије после 2011. године, дошло је до значајних промена у организацији и 

функционисању туризма, посебно планинских одмаралишта. Приватизација у бугарском 

туризму довела је до квалитативних промена у структури понуде. На пример, до 1995. 

године више од 60% хотелских објеката у планинама били су ниже категорије (са једном и 

две звездице), док су хотели са четири и пет звездица чинили само 7%. На почетку 21. 

века дошло је до развоја инфраструктурних пројеката- ски стазе, лифтови, тениски терени, 

путеви,... Развио се породичан тип хотелијерства(брвнаре-планинске колибе  и виле за 

изнајмљивање), који је довео до повећања броја радних места у планинским ресортима и 

стимулисао запошљавање.48 

 Према квантитативним и квалитативним параметрима, велики планински 

комплекси (одмаралишта) су од великог значаја међу туристичким дестинацијама у 

 
45 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/mountain-ski-tourism/ 
46 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/mountain-ski-tourism/ 
47 Станкова М. (2010), Challenges ahead for Bulgarian“s competitiveness as a mountain tourism destination 

Tourism & Management Studies, 10(Special Issue),2014 180-185, South-West Univercity „Neofit Rilski“, Faculty 

of Economics, Department of Tourism, Blagoevgrad,str.181 
48Станкова М., цит. дело, стр. 181. 
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Бугарској. На њима су развијени рекреациони (спортски) туризам у комбинацији са 

алтернативним облицима- активностима које допуњују понуду током зимске и летње 

сезоне. Рекреација у затвореним просторима (фитнес и теретане) и планинарење су 

углавном намењене домаћем тржишту. Ова два типа туризма не захтевају велике 

инвестиције које би ограничавале развој  као што је случај код скијања и  других зимских 

спортова.49 

Према Стратегији за развој туризма Бугарске идентификоване су предности за развој 

планинског туризма:50 

• повољни природни услови, омогућују трајање ски сезоне у средње високим 

планинама до 190 дана, 

• укупна дужина стаза је преко 100km са денивелацијом до 1500m, 

• услови за развој традиционалних ски спортова, као и алпских дисциплина ски 

трчање и сноубоард, 

• повољан смештај у хотелима са 2, 3 и 4* који су или реконструисани или изграђени 

као допунска инфраструктура, 

• постојање нових и реконструисаних садржаја као и машина за прављење снега, 

• опремљеност ски центара гондолама, ски лифтовима у најпознатијим зимским 

центрима Бугарске- Боровецу, Пампорову и Банско, 

• услови за развој екстремних планинских спортова као што су: планински 

бициклизам, параглајдинг, рафтинг,... 

• могућност за позиционирање ски центара у комбинацији са спа услугама и голф 

туризмом у циљу побољшања туристичке понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49  Станкова М.,цит. дело, стр. 181. 
50  Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр.28 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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Слика бр.5. и 6. Скијалиште и одмаралиште Банско 

 

Извор: https://barcino.travel/bugarska/bansko/ 

 Поред предности које су одређене Стратегијом развоја туризма, за развој 

планинског туризма су идентификовани и недостаци, којих је много мање, али захтевају 

озбиљан приступ. Мисли се пре свега на то да је ово најосетљивији сегмент у односу на 

климатске промене, глобално загревање и очување животне средине. У Бугарској 

туристичкој понуди планински ски центри имају повољније цене у односу на земље у 

окружењу, али нису довољно конкурентни јер је квалитет туристичке услуге (смештај, 

храна, пиће, туристичка супраструктура...) веома скроман. Због непоштовања или 

недовољног придржавања планских докумената, ски стазе су грађене у заштићеним 

природним зонама, а квантитет планинских комплекса не одговара квалитету. И поред 

тога што је понуда усмерена на привлачење иностране тражње, она још увек не може да 

одговори преференцијама савремених туриста који проводе одмор на скијању у време 

зимских месеци.51 

У циљу анимирања недостатака, Стратегијом развоја туризма Бугарске су осмишљене 

мере усмерене на следеће:52 

• ограничење прекомерног грађења беспотребних ски центара и комплекса у 

планинским центрима, 

• оптимизацији капацитета према постојећој инфраструктури, 

• ширење и учвршћивање ски стаза и у складу са могућностима које диктирају 

природни услови, 

 
51Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр. 28-29. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
52 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр.29. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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• израда планова детаљне регулације и планова изградње хотела и туристичких 

објеката, 

• побољшање постојеће инфраструктуре и уређење локалних путева које воде до 

туристичких комплекса, 

• побољшање безбедности на стазама и појачано присуство медицинских пунктова 

на стазама. 

 

3.3.4.Културни туризам 

 Појам културни туризам је почео да се користи у Бугарској пре једне деценије. Раст 

и развој овог туристичког производа је стигао високе резултате који стављају Бугарску на  

мапу тематски културно туристичих рута Европе. ,,Нови туризам је флексибилан и 

одржив, индивидуално оријентисан, а нови туристи су искуснији,  флексибилнији, 

независнији, свеснији квалитета, тежи у односу на задовољење потреба“.53 Као што се 

мења туристичка тражња тако се и мењају саме туристичке дестинације и потребе 

корисника услуга-туриста.  

 Културни туризам може бити дефинисан на много начина али опште значење тих 

дефиниција се заснива на учењу, искуству, разумевању ресурса других култура.54 

Културни туризам је планирано путовање и посете другим културама и местима да би се 

нешто научило и сазнало о њиховом локалном становништву, начину живота, наслеђу и 

уметности на начин који верно осликава њихову културу у историјском контексту. Овај 

вид туризма акценат ставља на едукативну компоненту, нова искуства, али и на 

аутентичност и транспарентност. Данас је у свету присутан тренд раста интересовања за 

културним туристичким производима, а Светска туристичка организација предвиђа да ће 

тржиште културног туризма бити једно од пет водећих сегмената туристичког тржишта у 

будућности.55 Културни туризам омогућава очување, ревитализацију, промоцију културне 

баштине како нематеријалне тако и материјалне. Доприноси финансијској и 

организационој независности културних институција и организација.  

Предности развоја културног туризма Бугарске су:56 

• богато културно-историјско наслеђе Бугарске, 

• око 40.000 споменика културе из разних историјских раздобља, 

• 7 културних и 2 природна добра на листи Светске културне баштине (УНЕСКО), 

• 43 резервата природе, 

 
53 Попеску Ј. (2011.),Менаџмент туристичке дестинације,Универзитет Сингидунум, Београд,стр.29. 
54 Јовановић В. (2013.),Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.122.  
55 Јовановић В., цит. дело стр-124 
56 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр.29 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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• више од 160 православних манастира, велики број цркава и верских споменика 

других религија, 

• преко 330 музеја и галерија, 

• очувано етнографско наслеђе и нематеријална култура, 

• економска ефикасност (туристи мотивисани културом- културни туристи) троше 

значајно више новца од туриста који проводе одмор на пансионској потрошњи на 

мору или планинама Бугарске. 

 

 Археолошка налазишта обилују читавом земљом- древне насеобинске хумке из 

неолитскох периода, трачка светилишта и гробови, остаци римских градова, византијске и 

средњевековне тврђаве, архитектонски резервати, етнографски комплекси, џамије,... У 

Бугарској је регистровано око 40.000 историјских споменика ( од којих се 7 налази на 

УНЕСКО-в списак светске културне баштине), 36 резервата, 160 манастира и око 330 

музеја и галерија. То укључује трачке гробнице, локалитете из грчког доба, римске 

тврђаве, историјске споменике из доба Првог и Другог бугарског царства. На УНЕСКО-в 

списак културне баштине су споменици: Казанлачка гробница (4.-3. век п.н.е.), Трачка 

гробница поред села Свештари код Разграда (3. век п.н.е.), Јахач Мадаре (8. век), црква 

Бојана (10.-11. век), Камене цркве у Иванову (10.-14. век), Стари град у Несебру. 

Слика бр.7. Мапа кулурног наслеђа Бугарске 

 

Извор: https://bulgariatravel.org/en/multimedia-page/gallery/cultural-tourism/ 
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 У циљу развоја  културног туризма Бугарске неопходно је оснажити промотивне 

активности и креирати пропагандни материјал, а запослене у култури и туризму додатно 

едуковати за развој и промоцију овог производа организовањем семинара, конференција, 

наступом на тематским туристичким сајмовима, маркетиншким кампањама и другим 

догађајима. 

3.3.5.Еко-туризам 

 Бугарска има велики потенцијал за развој еко-туризма захваљујући очуваној 

природи и традицији, богатом културном и природном наслеђу, повољној клими, 

атрактивним пејзажима, географском положају. Систем заштићених територија и зона 

учествијуе у програмима НАТУРА200057, који омогућује умрежавање земаља које 

одрживи развој базирају на очуваном природном наслеђу. Чак 336 подручја је заштићено 

од стране НАТУРА2000 (118 специјална заштићена подручја и 231 специјалне области 

заштите) који заузимају 34,3% површине земље.58 

 Еко-туризам је ,,одговорно путовање у природу које чува животну средину и 

побољшава добробит локалног становништваʺ.59Еко-туризам ,,укључује путовања у 

релативно несметана или неконтаминирана подручја са специфичним циљем учења, 

дивећи се  и уживајући у крајолику дивљих биљака и животињама као и све постојеће 

културне манифестације (у прошлости и садашњости) које се могу наћи у овим 

областимаʺ.60 

 Екотуризам уједињује очување свести о природи, заједно са локалном заједницом, 

и концептом одрживог развоја уз испуњење следећих принципа:61 

• минимизирање негативног утицаја на природу, 

• стварање  еколошке свести људи, 

• обезбеђивање позитивног искуства за посетиоце и домаћине заједнице, 

• генерисање прихода и повећање стопе запослености за локалну заједницу, 

• стварање односа према политичким, еколошким и друштвеним климама у 

земљи домаћина. 

 

 

 

 

 

 
57 http.//www.natura.org/about.html 
58 Aleksova D., Planning and Development of Tourism in the Protected Areas of Bulgaria, str.20-21 
59 Јовановић В.(2013.), Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд стр.87. 
60 Geogriev G., Rural and Ecotourism development in scope of Bulgarian Tourism, Faculty of Economics South 

West University Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bulgaria, str.331 
61 Јовановић В., цит. дело стр.331. 
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Табела бр.1. Категорије и површине заштићених подручја 

Категорије Укупан број Површина у хектарима 

Строги природни резервати 55 76,9 

Управљани природни 

резервати 

35 4,5 

Национални паркови 3 150,3 

Природни паркови 11 256,4 

Природни споменици 346 16,7 

Заштићена подручја 492 73,4 

Укупно 942 578,4 
Извор:Аleksova D., Planning and Development of Tourism in the Protected Areas of Bulgaria,str.20 

Предности развоја екотуризма у Бугарској су:62 

• базиран на очувању животне средине поспешује приходе од туризма на локалном и 

националном нивоу, 

• смањује незапосленост локалног становништва, посебно оних који насељавају 

територију у непосредној близини заштићених подручја, 

• има информативну и едукативну функцију за локално становништво и посетиоце о 

важности и значају природне, културне у друштвене средине, 

• запошљавање локалног становништва у туризму у њему сродним секторима, 

• посебно је значајан за развој сеоских средина где је висока стопа незапослености, 

• указује на значај природних и културних ресурса, помаже у њиховом очувању и 

поспешује социјални и економски опстанак мањих места, 

• усмерава развој инфраструктуре у правцу очувања животне средине. 

 Да би се задовољиле потребе савремених туриста неопходно је створити услове за 

остварење њихових жеља и стицање нових искустава усмерених на пружање осећаја 

блискости са природом и локалном заједницом. Неопходно је укључивање државних 

органа који ће стратешким плановима и програмима развоја омогућити заштиту природе и 

природног окружења. Те активности су усмерене на заустављање девастације и 

нарушавање природне равнотеже изградњом непланских туристичких комплекса и 

ризорта у заштићеним природним и културним зонама. Важно је успоставити ефикасан 

систем водоснабдевања и одвођења отпадних вода, управљања чврстим отпадом и 

снабдевање електричном енергијом. Планирање и управљање дестинацијом треба да 

покаже користи од екотуризма за одређено подручје и локалну заједницу. Планирање 

изградње тзв. еко-дестинације зависи од социјалних и еколошких фактора, планирања 

 
62 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013,Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија,2009.,стр.35. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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простора, регулативе која спречава нарушавање осетљивих екосистема, учешћа локалне 

заједнице у процесу развоја читавог сета стандарда и дуготрајног мониторинга.63 

 Бугарска је земља богата биолошким разноврсностима, природним парковима, 

јединственим природним знаменитостима, импресивним пећинама и кањонима, 

ледничким језерима. Постоје услови за све врсте еколошки прихватљивих активности- 

планинарење, посматрање птица, животиња и биљака, посета природним знаменитостима 

и многе друге. Основна и водећа је увек мисао о очувању и заштити природе. 

 По биодиверзитету Бугарска је на другом месту у Европи. Биљака има преко 12.360 

врста, око 750 су регистроване као лековите, 70% су економски вредне врсте, а земља 

годишње извози око 15.000 тона биља. Шумски фонд озноси око 4.000.000 хекара. Од 

листопадних шума највише постоје шуме храста и букве.64 

 Што се тиче фауне, у Бугарској живи 27.000 бескичмењака, 750 кичмењака(од 

којих су 397 врста птица, 207 слатководних и морских риба, 94 врсте сисара, 52 врсте 

водоземаца и гмизаваца. Разликују се седам региона зоолошких вртова. Четири су 

укључена у медитеранско подподручје, а три у евро-сибирско подподручје.65 

 Постоје три национална парка- Пирин (УНЕСКО), Рила, Централни Балкан, и 11 

природних паркова (Беласица, Русенски Лом, Балгарка, Шумен Плато,...). У циљу очувања 

биодиверзитета успостављено је 89 резервата (17 је проглашено резерватима биосфере 

према УНЕСКО-вом програму-Човек и биосфера.). Парк природе Пирин и Резерват 

Сребарна-уврштени су на УНЕСКО-бој листи глобалне природне баштине. Национални 

парк Пирин је основан да би се очувао јединствени пејзаж планине Пирин. У границама 

парка се налази настари дрво у држави- Бајкусева Мура, старо колико и сама држава 

(више од 1.300 година). Парк је богат јединственим екосистемима и ретким биљним и 

животињским врстама од којих је велики део укључен у Црвену књигу66 Бугарске. 

Резерват биосфере Сребарна укључује језеро Сребарна и територије у његовој близини. 

Представља изузетну разноликост биљних и животињских врста и једно је од 

најзанимљивијих мочвара у Европи. Кроз њу пролази један од путева миграције птица 

селица између Северне Европе и Централне Африке-такозвана Via Pontica. Још један пут 

за птице селице је Via Aristotelis, који пролази долином реке Струме.67 

 Четири резервата су проглашена мочварама према Конвенцији о мочварама од 

националног значаја (Рамсарска конвенција)- Аркутино, Атаносовско језеро, Дуранкулак, 

Сребарна. Birdlife International је означио 22 локалитета као важна подручја за птице у 

 
63 Јовановић В. (2013.)Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.89 
64 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/ecological-tourism/ 
65 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/ecological-tourism/ 
66 Црвена књига садржи прелиминарну листу најугроженијих биљака према критеријумима Међународне    

уније за заштиту природе. 
67 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/ecological-tourism/ 
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Европи- мочвара Алепу, резерват Атанасовско језеро, резерват природе Белене, језеро 

Бургас, рт Емине, резерват Калиакра, природна знаменитост Дуранкулак, Мандренско 

језеро, резерват Сребарна,острво Вардим,...68 

 

3.3.6.Рурални туризам 

 Рурални туризам се односи на активности које се углавном догађају у необичном, 

егзотичном, удаљеном или дивљем окружењу и уско је везан за висок ниво учествовања 

туриста у тим активностима. При томе туристи очекују доживљај(контролисаног) ризика 

и узбуђења или пак мира при чему се првенствено тестирају способности у одређеној 

активности.69 

 Према Попеску, ,,Проблем настаје при покушају дефинисања и квантификоваања 

сеоског туризма (осим промета, приход и др.) што захтева детаљност  у приступу 

разграничавања руралног у односу на остале облике туризма.ʺ70Два аспекта у развоју 

руралног туризма су: 1. се базира на ревитализацији, а 2. у реорганизацији локалне 

привреде и квалитета живота. Рурални туризам омогућава допунски приход сеоског 

становништва које се бави пољопривредом, занатством, и услужним делатностима. Пружа 

се могућност обнављања и коришћења напуштених кућа аутентичног изгледа у 

јединственом амбијанту.71 Развој руралног туризма се заснива на малим смештајним 

капацитетима, најчешће породичним објектима и разноврсном социјалном структуром 

домаћина којима је туризам најчешће допунска делатност. Начин оживљавања сеоских 

средина и могућности запошљавања локалног туризма. Стратегија развоја туризма 

Бугарске 2009-2013. идентификовала је следеће предности развоја сеоског туризма  од 

којих се издвајају следеће:72Упознавање фолклора, обичаја, традиције, и духовног живота 

локалног становништва, упоредно бављење пољопривредом и остваривање додатних 

користи комерцијализацијом пољопривредних производа за потребе туризма(храна, пиће); 

упознавање са локалном фауном и флором, лов, риболов, јахање, планинарење и друге 

активности у природи, могућности пружања услуга смештаја у природи(смешајне 

јединице су углавном у приватном власништву, најчешће у руралним и сеоским 

срединама). Рурална популација је носилац аутентичности, дугорочности и 

актрактивности сеоског амбијента, културе и обичаја и главни нематеријални ресурс 

туризма. Она чува, одржава, и учи будуће генерације и о материјалном богатству: 

архитектури, споменицима културе, народним ношњама,...  

 
68  https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/ecological-tourism/ 
69  Стратегија развоја туризма Србије 2006-2015., Хорват консалтинг, Београд 2006. 
70  Попеску Ј., Кључна питања развоја сеоског туризма, http://www.cenort.rs?page_id=78 
71  Јовановић В. (2013.) Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.111. 
72  Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013., Савет министара    

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009. стр.36-37. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/field/294 
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 Приоритети Еропске Уније су окренути руралном развоју, и пружају могућност за 

привлачење и оптимално искоришћавање средстава из европских фондова, као и 

подстицање раста производње пољопривредних производа, чиме би се омогућио  њихов 

пласман у објектима за исхрану туриста.73 Развој сеоског туризма подстиче 

диверзификацију пољопривредне производње у подручјима у којима је то неопходно у 

циљу задовољења потреба туриста, што омогућава комплексније и ефикасније коришћење 

земљишних ресурса на територији Бугарске. стимулише стварање или обнављање разних 

заната специфичних за одређени регион. Овај вид туризма ствара додатне приходе 

становништву и повећава интересовање туриста за народну радиност и културу, а 

истовремено утиче и на имиџ Бугарске као земље богате традицијом. У комбинацији са 

еко-туризмом стимулишу успостављање и побољшање производње прехрамбених 

производа од локалних сировина намењених туристима и локалном становништву помаже 

у запошљавању становништва и повећању прихода стимулише производњу  

пољопривредних производа. Користи од развоја руралног туризма су: побољшање услова  

за бољу процену и искоришћавање локалних ресурса укључујући – природне, историјске и 

архитектонске знаменитости, стимулише локално становништво да боље чува и негује све 

врсте ресурса: природу, традицију, и празнике. Позитивно утиче на развој и очување 

насеља у руралним подручјима, отварању нових радних места, доприноси побољшању 

инфраструктуре која се користи и од стране локалног становништва и повећава 

атрактивност руралних подручја за живот и туризам.   

 Препреке за развој овог вида туризма се односе на низак квалитет  услуга, 

недовољно едукованом особљу које ради на пружању услуга и непостојање опште 

прихваћених стандарда за управљање развојем овог производа и адекватних механизама 

за ефикасну, јефтину, и брзу размену информација између пружаоца и корисника услуга у 

руралном туризму, као и туристичког тржишта за овај вид туризма. Сарадња између 

пружаоца услуга у сеоским домаћинствима, унутар локалне заједнице са другим 

заинтересованим странама (туристичким агенцијама, невладиним организацијама, 

маркетиншким агенцијама итд.) није на задовољавајућем нивоу.74 

 Сеоски туризам је најбољи начин да се упозна традиција Бугарске. Гости су обично 

смештени у кући саграђеној у 19. или почетком 20. века, а део богатог искуства 

представља и укусна храна коју домаћини припремају. У селима се могу обављати многе 

занимљиве ствари- посетиоци могу помоћи домаћици да припреме неко јело по 

традиционалном рецепту, учествовати у пољопривредним радовима,брање биља и 

шумског воћа. Посетоци могу да пронађу пансионе у селима широм земље. У региону 

Балканских планина постоји много таквих могућности- у селима као што су- Априлци, 

Шипково, Рибарица, Медвен, Жеравна, Ичера, Градец,... У близини Великог Трнова 
 

73 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/160042_en.htm 
74 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам,Софија, 2009-2013, стр.37-38 и Ministry of Foreign Affairs 

of Denmark-The Trade Council www.mi.government.bg/library/index/download/lang /bg/field/294 
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налази се архитектонски резерват Арбанаси. На планини Рили су популарна села- 

Говедарци, Добарско, Мала Црква, Бели Искар,.. На планини Родопи скоро свако село 

нуди смештај за госте. Неки од популарнијих су: Момчиловци, Гела, Смиљан, Арда, 

Лештен, Долен, Ковачевица,... Банско. бисер планине Пирин, пружа могућности да се 

учествује у традиционалним активностима попут излета у запрежним колима, уживање у 

репризи напада разбојника на представи Напад хајдука или се фотографишу обучени у 

традиционалне ношње.Широм земље се може доживети широк спектар обичаја и ритуала, 

попут плеса на угњу, бугарско венчање. певање и играње на дан Светог Лазара, певање и 

играње на Божић,.. Одржавају се и фестивали фолклора. Неки од најпознатијих су 

Пловдивски фестивал фолклора у граду Пловдив, Међународни фестивал фолклора у 

Бургасу, национална окупљања фолклора у Рожену и Копривштици, Међународни 

фестивал маскенбала и карневалских игара и ритуала ,,Сурваʺ у Пернику, и Национално 

окупљање ,,Лепа Тракија пева и играʺ.75 

 Иако постоје могући штетни утицаји по животну средину, сеоски туризам се треба 

развијати у локалним заједницама, посебно тамо где је висока стопа незапослености, уз 

контролу и примену туристичких стандарда за очување животне средине. Развој туризма 

може бити еколошки прихватљив уз обавезу одрживог развоја по цену његовог 

успоренијег развоја. 

 

3.3.7. Конгресни туризам 

 Разлози пословних путовања јесу продајне активности, корпоративни састанци, 

презентација (промоција нових производа, образовање и сл.). Велики пословни догађаји 

су: сајмови, скупови, конгреси у области електронике и информатике, финансије и 

банкарства, туризам транспорта.  Пословни туризам има сезонски карактер из разлога што 

се поменути пословни  догађаји одржавају током пролећа (у мају и јуну) и јесени 

(септембар и октобар).76 Конгресни туризам у Бугарској се сматра изузетно 

профитабилним. Укупни и полудневни трошкови пословних људи, учесника у конгресном 

туризму су виши него трошкови туриста у масовном туризму (приморски, планински и 

ски туризам. У већини случајева овај тип туриста троши неколико пута више туриста који 

конзумирају друге туристичке производе из разлога што пословни људи припадају високо 

платежној клијентели и користе бројне допунске услуге (изнајмљивање сала, опреме и 

бројне додатне садржаје). 

 
75 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/rural-tourism/ 
76 Јовановић В. (2013.), Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.179. 
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Према Стратегији развоја туризма Бугарске предности за развој овог туристичког 

производа су:77 

• одржавање конгреса и осталих пословних догађаја, захтева и организовање других 

активности које нису у вези са самим догађајем (шопинг, разгледање знаменитости, 

посете ресторанима, забаве, и сл.), 

• приходи од туризма захваљујући овим догађајима се могу обезбеђивати током 

читаве године, 

• на овај туристички производ не утиче сезоналност (што не значи да он поприма 

сезонски утицај). 

Осим предности Стратегије развоја пословног туризма, Бугарска је препознала  и одређене 

препреке  у развоју овог производа а то су:78 

• број привредних субјеката који могу да организују и пруже ову врсту услуга је 

ограничен, 

• производ пословног туризма није довољно разрађен па је његов квалитет на нижем 

нивоу од очекиваног, 

• недовољан број конгресних сала у хотелима  које су прилагођене за велике 

догађаје, као и остале пратеће опреме неопходне за развој овог производа, 

• висока концентрација пословних посетилаца само на конгресима и пословним 

форумима у престоници и великим градовима у земљи, док су мањи градови у 

потпуности запостављени, 

• не постоји разрађен програм нити акциони план активности за развој  конгресног 

туризма. 

 

 Бугарска се налази на раскрсници три континената, има 4 међународна аеродрома, 

тако да земља није удаљена више од два сата авионом од већине европских престоница и 

њихових великих међународних аеродрома, и самим тим те предности заједно са све 

већим бројем хотела са три, четири и пет звездица у великим градским центрима, дуж 

обале Црног мора и у планинским одмаралиштима, чине земљу све атрактивнијом за 

конгресни туризам. Посебно погодни услови за конгресни туризам нуде се у Софији, 

главном граду државе. Бројни су хотели са погодним конференцијским салама, као и 

конгресни центри попут Националне палате културе и Inter Expo Center. Пловдив је још 

један одличан избор за конгресни туризам. Поред тога што се организују разни културни 

догађаји, Пловдив привлачи посетиоце заинтересоване за богату историју града, 

 
77 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугасрске и Државна агенција за туризам, Софија, стр.39. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang /bg/field/294 
78   Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013, Савет министара 

Републике Бугасрске и Државна агенција за туризам, Софија, стр.39. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang /bg/field/294 
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архитектуру, образовне институције и истраживачке центре, познат је и по међународним 

сајмовима. Одмаралишта на Црном мору могу пружити комбинацију конгресног, 

купалишног и спа туризма. Многа одмаралишта на бугарској црноморкој обали нуде 

садржаје и смештај током целе године, нпр. у Варни, Бургасу, Добрич и у комплексима у 

Албени, Сунчаном брегу,.. Планинска одмаралишта Банско, Боровец и Пампорово 

комбинују током целе године садржаје за пешачење, скијање и еко-туризам са местима за 

пословне догађаје. Комбинација конгресног туризма и боравка у опремљеним бањама 

пружају се у граду Ћустендил и бањским одмаралиштима у Хисарији, Велинграду,.. 

Подунавски градови Видин, Монтана такође нуде могућности за конгресне форуме. 

Некадашња престоница Велико Трново нуди сале за конгресе и могућности за 

истраживање многих споменика културе у граду. Јединствено природно окружење и 

изврсни садржаји за пословне састанке се препоручују градови Враца, Севлијево, 

Тетевен,..79  

 Бугарском стратегијом развоја туризма су на основу идентификованих мана и 

предности за развој  овог произовда, одређене мере усмерене на побољшање његовог 

квалитета и то:80 

• развој програма и акционог плана за развој конгресног туризма у Бугарској, 

• укључивање алтернативних туристичких производа у портфолио Бугарске, путем 

понуде вишенаменских конгресних центара, нових конференцијских и 

мултифункционалних сала за одржавање семинара  и корпоративних догађаја у 

великим градовима смештеним у приморским, планинским и спа центрима, као 

што су: Софија, Бургас, Варна, Пловдив, 

• реновирање хотелских центара и улагање у савремену опрему конгресних сала у 

складу са међународним нормама и стандардима, 

• подстицање послодаваца у туризму да инвестирају у професионално усаввршавање 

и квалификацију кадрова у области пословног туризма, 

• промоција савремених хотела у унутрашњости и на црноморским приморју, 

• унапређење програма текућих пословних програма у земљи, 

• унапређење и распорострањеност  информација и промотивног материјала, 

одржавање и учешће на семинарима, округлим столовима, конференцијама, 

сајмовима туризма, и другим маркетиншким кампањама, иницијативама 

посвећеним развоју пословног туризма. 

 

 

 
79 Јовановић В.(2013.), Тематски туризам, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.179. 
80 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013., Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009. стр.39. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang /bg/field/294 
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3.3.8.Спортски и авантуристички туризам 

 Спортски туризам представља виши облик туризма који проистиче из јединствене 

интеракције људи, активности, дестинације. Стратегијом развоја Бугарске је као посебан 

вид туризма препознат спортски, авантуристички и хоби туризам. Развојем ове врсте 

туризма се омогућава продужетак боравка туриста. Добра понуда објеката различитих 

намена и адекватни природни климатски ресурси као и заступљеност туристичких 

одмаралишта , маркираних рута, информативних материјала-мапа, водича, међународних 

европских рута Е1-Е8 и сл., значајно су допринели развоју овог вида туризма. 

Идентификовањем мана за развој овог вида туризма у Бугарској, стављен је акценат на 

следеће81: 

• недостатак регулативе која се односи на територије на којима се могу развијати  

разни облици ове врсте туризма, 

• недефинисани модели и начин очувања природе приликом развоја ових видова 

туризма, 

• туроператори немају у понуди аранжмане којима би ове видове туризма 

приближили потенцијалним корисницима туристичких услуга (напротив њихове 

понуде су једноличне), 

• присуство малог броја објеката и атракција за бављење различитим облицима ове 

врсте туризма, 

• неадекватно опремљени туристички објекти за пружање услуга спортског, 

авантуристичког и хоби туризма, 

• недовољан број кампова и неадекватна опремљеност постојећих кампинг места, 

• недовољна безбедност спортско-рекреативних објеката, 

• неусклађеност цена и квалитета постојећих услуга за овај туристички производ на 

бугарском туристичком тржишту, 

• незадовољавајући ниво спортско-анимацијске делатности, 

• незадовољавајуће квалификације спортског особља. 

 За оне који траже нове авантуре, којима спорт заузима важан сео свакодневног 

живота, чија идеја опуштања укључује остајање у покрету и освајање високих врхова и 

нових територија, Бугарска је изузетно атрактивна дестинација. Дуж црноморске обале се 

пружа могућност за спорт и активности на отвореном. Скоро у сваком одмаралишту 

постоје клубови који нуде тренинге и опрему за роњење, сурфовање и друге спортове. 

Црно море нуди услове за роњење и подводни риболов. Бугарске планине покривају 

трећину националне територије, са опремљени пењачким објектима- Враца, Стене 

Лакатник, Малиовица и други. Планине се могу истражити јахањем коња, с обзиром да 

 
81 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013., Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009. стр.42. 

www.mi.government.bg/library/index/download/lang /bg/field/294 
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постоје коњички клубови који нуде и краће вожње и излете са водичем како у планинама 

тако и у низијама. Рафтинг и кајак су  популарни на рекама Искар и Кресне клисуре. 

Други вид авантуре је летење параглајдингом у местима крај Вотоше, Сливена, 

Ћустендила, Старе Загоре и Албене. Банџи џампинг је организован на вишим мостовима, 

као и у пећини Проходна. Лов и роболов су такође добро развијени у земљи. Укључује 

животиње попут јелена, срне, дивљу свињу, дивокозу, медведа, фазана. Однични услови 

за лов на крупну дивљач су доступни на фармама за узгој ловне дивљачи у близини 

Ботевграда, Самокова, Боровеца, Русалке,... Црно море нуди услове за риболов разних 

врста риба попут бакалара, скуше, плаве рибе. Много брана пужа такође могућности за 

спортски роболов.82 

 За превазилажење препрека за развој спортског, авантуристичког и хоби туризма у 

Бугарској, стратегијом су предвиђене следеће мере у циљу побољшања квалитета и 

развоја овог производа:83  

• уређење прописа који се односи на територије које су погодне за развој спортског, 

авантуристичког и хоби туризма, као и спровођење обуке и дефинисања правила за 

очување природе код упражњавања екстемних спортова који укључују вожњу 

џипова, мотора и баги возила на стрмим теренима, речним коритима и слично, што 

би угрозило флору и изазвало ерозију земљишта, 

• стимулисање изградње  туристичких спортско-рекреативних центара, 

• стимулисање и подршка у одржавању спортских такмичења од националног и 

међународног значаја, 

• чешће учешће на специјализованим сајмовима, 

• поспешивање инвестиционих улагања у специјаизовану инфраструктуру,маркетинг 

активности и промовисање голф и јахтинг туризма као и спортских активности у 

вези са планинским бициклизмом, парасејлингом, параглајдингом, рафтингом, 

јахањем, и сл.,  

• очување природног терена и пејзажа погодних за развој спортског и 

авантуристичког туризма, 

• проналажење потенцијалних  инвеститора за улагање у спортски авантуристички и 

хоби туризам, 

• маркетинг кампање усмерене на  развој спортског авантуристичког и хоби туризма 

у Бугарској. 

 

 

 
82 https://bulgariatravel.org/en/tourism-types/adventurous-tourism/ 
83 Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013., Савет министара 

Републике Бугарске и Државна агенција за туризам, Софија, 2009. стр.42 
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3.4.Туристичке регије Бугарске 

 На територији Бугарске издвајамо- Црноморску регију, Долину ружа, Рилско-

западнородопску, Софијску регију. 

3.4.1.Црноморска регија 

 Oкосницу ове обале чине два лучка града на северу Варна а на југу Бургас. Тако да 

се могу издвојити северни и јужни део ривијере, али је подручје око Варне туристички 

старије и знатно изграђеније, што је и последица саобраћајних веза, које су повезивале 

Софију са Варном.  У близини Варне се налази чувена пешчана плажа Златни Пјасци,чије 

име потиче од песка боје опалог лишћа који прикрива плажу на дужини од 3km. На благој 

планинској падини која се спушта према мору су подигнути бројни модерни хотели у 

којима летује највећи број туриста.  

Слика бр.8. Летовалиште Златни Пјасци 

 

Извор: https://www.funtravelnis.rs/leto/bugarska/zlatni-pjasci/  

 

 Залеђе је брежуљкасто,обрасло воћњацима, шумом, виноградима. Са летовалиштем 

Златни Пјасци се спаја туристичко место Дружба.  Јужно од Дружбе се налази највећи и 

најлепши бугарски град на Црном мору, Варна, кога називају и ,,Бисер Црног мора“. 

Варна је привредни центар, врло важно туристичко и културно средиште, располаже 

модерним хотелима, лепа плажа, уређене паркове и спортске терене. Посећени су 

локалитети римске терме, ранохришћанска базилика са величанственим мозаицима, 

Етнографски музеј. Међу купалишним центрима су Албена и Балчик. Албена има 7km 

дугу плажу, карактерише је очувана животна средина, термоминерални извори, лековито 
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блато, морски услови и пружа погодности за развој здравствено-лечилишног, спортско-

рекреативног и културно-манифестационог туризма. Сунчев брег је лоциран пред ртом 

Еминe и на улазу у један мали залив са песковитом плажом, топлим и мирним морем, 

бујним зеленилом основне су предности овог туристичког локалитета. Купалиште 

Несебар се налази 4km јужније од Сунчане обале. То је бугарски ,,Свети Стефан“ , градић 

подигнут на острву који је насипом спојен са копном. Несебар спада у најстарија насеља 

црноморске обале,  које је некада било рибарско насељe, сада је туристичко место, красе 

остаци древних капија и утврђења, усек улице, старе камене куће, бројне цркве. У врху 

Бургаског залива налази се лучки град Бургас, такође сложених функција, међу којима се 

шездесетих година појавила и туристичка функција. Развио се на погодној клими, 

песковитим плажама, и топлом мору. Созопол је најперспективнији туристички центар на 

јужнобалканској ривијери, најстарији град на бугарској обали Црног мора. Привлачност 

овог места повећавају три сликовита острвца. 84 

3.4.2.Долина ружа 

 Долина ружа је низ котлина поређаних правцем запад-исток између планине 

Балкан и Средње горе. Ове котлине- Калоферска, Сопотска и Казанлачка-повезује река 

Тунџа, лева притока Марице. Котлине се налазе у изразитој заветрини, те се одликују 

пријатном жупном климом. До скоро је 120 села која су поређана од Карлова до 

Казанлика, бавило се гајењем ружа, те је читав крај имао монокултурно обележје 

(природна и највећа парфимерија у Европи). Осамдесетих година 20-ог века је 

запостављено гајење ружа, зато што је дошло до конкуренције вештачког уља природним. 

,,Долина ружаʺ се може одлично искористити у туристичком смислу, јер у њој није само 

ружа мотив привлачности, већ предеона целина у потпуности, заједно са планином Балкан 

са својим шумама, рекама, и другим природним реткостима могла би да послужи као 

згодна допуна туристичким вредностима. 

3.4.3.Рилско-западнородопска регија 

 Ова регија представља највиши простор на Балкану. Мусала (2925m) је навиши врх. 

Привлачност овог планинског простора увећавају његових 100 глацијалних језера из којих 

истичу реке Марица, Искар, Рилска река, и бројни мањи токови. Једна трећина површине 

Риле се налази изнад 2000m н.в. што је од велике важности за одржавање снежног 

покривача, и за дужину зимске туристичке сезоне. У северном подножју планине, у 

истоименој котлини на 95m н.в. лежи сликовити стари бугарски Самоков. Налази се на 

реци Искар, још у римско доба је представљао важну трговачку станицу на путу од 

Јадрана ка Тракији. Самоков је исходиште екскурзија за Боровец и високе регионе Риле. 

Боровец се развио почетком 20-ог века у планинско-туристичко средиште Бугарске. Из 

Боровеца полазе главне планинске алпинистичке маршруте на Мусалу, изграђено је 12 

 
84 Плавша Ј. (2007.); Туристичке регије света, Нови Сад 
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скијашких стаза, разлог за то је што снега има од новембра до маја. Зимско туристички 

центар Банско се налази на ппалнини Пирин. Банско је 160km удаљен од Софије, са 

неколико нових хотела, изузетно атрактивним ски стазама и лифтовима. Рилски манастир, 

саграђен је у долини истоимене реке на висини од 1200m, представља најзначајнији 

бугарски манастир и светилиште Бугарског народа. Основан је у 10 веку, у његовој 

библиотеци чувају се старе и ретке књиге и повеље бугарских владара. Рилски манастир је 

проглашен за национални споменик културе због своје културне, духовне, и патриотске 

улоге који је вршио током хиљаду година постојања. Поред Рилског ту су још и: 

Кокљански манастир, Бојанска црква са фрескама старим преко 700 година. Северо-

западно oд главног трупа Риле је град Ћистендил, са уским улицама и верским објектима. 

 

Слика бр.9. Рилски манастир 

 

Извор: http://www.tt-group.net/video/prvi-put-u-rilskom-manastiru/ 

 Западнородопски планински простор је некако уметнут између Риле и 

Горњотракијске низије, природно гравитира према Пловдиву и Пазарџику. Место у 

Бугарској где постоје разнолики туристичко-географски потенцијали као у овој регији 

(многобројни термални извори, топографски и климатске погодности за зимско-спортски 

туризам и планинарење, природна и вештачка језера, стари манастири). У јужној 

Бугарској избија око 250 термалних извора, од тога 72 избија у Чепинској котлини од 

којих је десетак каптирано и спроведено у модерна бањска купатила, стационаре и хотеле. 

Око ових терми раније су постојала три села, која су се временом спојила и изградила 

највећи бањски центар у Бугарској, Велинград.85 

 
85 Плавша Ј.,(2007.);Туристичке регије света, Нови Сад 
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3.4.4.Софија са околином 

 Туристичка регија којa је велико туристичко подручје. Њено становништво осећа 

потребе за одмором и рекреацијом, што показује и интензивна изградња вила и викендица. 

Софија, као крупан привредни и културни центар, важна тачка на међународној 

саобраћајници, увећава број смештајних капацитета, како би се задовољиле потребе 

боравишног туризма међународног транзита који се одвија између Средње и Западне 

Европе на једној и Истанбула и југозападне Азије на другој страни. Околни простор 

Софије пружа могућности за одмор и рекреацију разних врста и то: за купање у 

вештачким језерима и термалним језерима, за планинарење по Рили, за излете до клисура 

Искра, Перник. Софија привлачи туристе својим културно-историјским споменицима, 

културно-уметничким институцијама и манифестацијама. Овај град су основали Серди, из 

тог периода постоје бројни вредни локалитети и грађевине. Поред археолошких налаза 

међу најстарије објекте спадају римске зидне и римска ротонда, црква Свете Софије, 

црква Света Петке, Храм Александра Невског спада у најмонументалније грађевине у 

Европи, Бујук џамија.  

Слика бр.10. Храм Александра Невског 

 

Извор:http://www.spc.rs/sr/saborna_crkva_sv_aleksandra_nevskog_proglashena_za_simbol_bugarske_preston

ice 

 Зграде Бугарског парламента и Академија наука су подигнуте у стилу необарока, а 

згрaда Софијског универзитета ,,Свети Климент Охридскиʺ у стилу неокласицизма. 

Туристи радо обилазе и бројне споменике: Споменик Василу Левском, Споменик Ћирилу 

и Методију, Споменик Слободе,... 
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 Витоша је  релативно близу и њу посећује велики број туриста и зими и лети. Међу 

најпосећенијим локалитетима на овој планини спада комплекс Алеко-Витошка гордост. У 

околини Софије поред планина и зимских центара постоји велики број других 

интересантних туристичких локалитета. Југоисточно од Софије се налази средњовековна 

тврђава Урвич. У подножју планине Љуљин југозападно од Софије се налазе бање: Банкја, 

Горња и Овча купељ. У подножју Риле је Сапарева бања, са најтоплијом водом 100°С. 

Према Пловдиву је Момина бања.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Плавша Ј. (2007.);Туристичке регије света, Нови Сад 
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4.Meђузависност туристичког и привредног развоја Бугарске 

 Туризам као масовна друштена и економска појава нашао је свој одраз у неколико 

последњих деценија. У том кратком раздобљу туризам се развио у једну од најширих и 

најзначајнијих  друштвених наследства савременог човечанства. Уједно, туризам је добио 

обележје веома сложене и важне економске категорије, са изузетно динамичним развојем 

и брзим квалитативним и квантитативним променама. Као глобални економски феномен, 

туризам је привредна грана која после нафтне и хемијске индустрије највише доприноси 

економском расту и развоју светске економије. Туризам има експлицитан утицај на 

макроекономске ефекте и повећава макроекономску стабилност Националне економије, уз 

истовремено убрзање локалног и регионалног развоја и пораст запослености.87 

 Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, то јест на њихову 

територијалну прерасподелу се остварује преко туристичке потрошње, тако што она 

стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, као 

и преливање дохотка из других држава.88 Туризам као услужна делатност не ствара 

материјална добра, ни друштвени производ као на пример индустрија и пољопривреда 

које су производне гране. Ако се ради о домаћем туризму тада долази до прерасподеле 

дохотка из једног у друго подручје националне територије. Са друге стране ако је реч о 

иностраном туризму, новчана средства која странци троше директно утиче на повећање 

друштвеног производа и националног дохотка. То је доходак створен ван националне 

територије у привредама из које туристи долазе, а путем туризма се прелива у националну 

економију. Економски значај туризма лежи у трошењу новца туриста у туристичкој 

дестинацији који су зарадили у месту сталног боравка. Савремени туризам има бројне 

функције  које су међусобно повезане чинећи недељиву целину која има снажан утицај на 

економски живот. 

 

 

 

 

 

 
87 Миленко Станић , Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.14. 
88 Стефановић В., Глигоријевић Ж., (2010.) Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр.89. 
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 Постоје различите поделе за сагледавање економских ефеката туризма на привреду 

као и функција туризма.Основне функције туризма су:89 

1. Економске функције (примарне функције),  

2. Неекономске функције (секундарне функције). 

 

Слика бр.11. Функције туризма 

 

Извор:Миленко Станић, Татјана Вујић (2016.)-Туризам као фактор економског развоја, Универзизет 

Синергија, Бијељина, стр.14. 

 

 

 

 
89 Миленко Станић ,Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.14. 
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 Слика приказује све функције туризма (економска, политичка, здравствена, 

културно-образовна, социјална и рекреативно-забавна) као и економске функције туризма 

као најзначајније детерминанте економског раста и развоја националних економија. Као 

услужна делатност туризам се не може сматрати ствараоцем друштвеног производа и 

националног дохотка, али туристичка потрошња непосредно утиче на друштвени 

производ и национални доходак. Посредно, на начин што подстиче развој материјалне 

производње које имају улогу добављача туристичке привреде, док непосредно утиче по 

основу преливања дохотка из других земаља преко промета страних туриста. На тај начин 

се врши директно преливање иностране акумулације из земаља из којих туристи долазе у 

туристичке дестинације и привреду земље коју туристи посећује. У светским оквирима 

туризам представља значајан фактор преливања друштвеног производа из привредно 

развијених земаља у оне са нижим степеном привредне развијености, доводећи на тај 

начин до равномернијег развоја производних снага у свету. Осим тога, развој домаћег 

туризма може допринети равномернијем развоју региона једне државе обезбеђујући 

преливање дохотка из привредно развојених региона у неразвијене,али са развијеном 

туристичком понудом.90 

Слика бр.12. Основне функције туризма 

 

Извор:Миленко Станић,Татјана Вујић (2016.)-Туризам као фактор економског развоја, Универзизет 

Синергија, Бијељина, стр.14. 

 
90 Миленко Станић ,Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.15. 
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 Туризам утиче на развој свих предузећа које задовољавају потребе туриста, али и 

на повећање броја радних места, увећање масе прозведених роба и услуга које се 

остварују у одређеним временском периоду чиме се стимулише привредни развој. Утиче 

на појаву  многоструких ефеката у привреди и друштву чиме утиче на развој привредних и 

непривредних делатности који учествују у задовољавању потреба домаћих и страних 

туриста. Економски значај туризма лежи у трошењу новца туриста у туристичкој 

дестинацији који су зарадили у месту сталног боравка. Резултат ове потрошње су 

одређени економски ефекти на привреду, како за државе из којих туристи долазе тако и из 

оних земаља које туристи посећују. Постоје различите класификације економских ефеката 

туризма на привреду, а једна од најчешће коришћених у домаћим литературама је подела 

на директне и индиректне ефекте. Од директних ефеката на туризам најважнији су: 

• ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 

• ефекти туризма на платни биланс, 

• ефекти туризма на запосленост, 

• ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде, 

• ефекти туризма на инвестициону активност. 

 

4.1.Директни макроекономски ефекти развоја туризма 

4.1.1.Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, односно на њихову 

територијалну прерасподелу, остварује се преко туристичке потрошње тако што она 

стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, као 

и преливање  дохотка из других земаља.91 То су земље које део свог друштвеног 

производа и националног дохотка преливају у друге државе по основу туристичке 

потрошње (емитивне или иницијтивне земље), као и оне које остварују позитиван салдо по 

основу међународног туризма (рецептивне земље). 

 

 

 

 

 

 

 
91 Стефановић В., Глигоријевић Ж.,(2010), Економика туризма,СВЕН,Ниш, стр.89 
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Графикон бр. 1. Директан допринос туризма Бугарске БДП-у 

 

Извор:https://wttc.org/ 

 

 Према подацима World Travel & Tourism Coucil-a, туризам у Бугарској је 2019. 

године остварио БДП у износу од 3.730,8 милиона бугарских лева, односно 3,2% БДП. 

Ово првенствено одражава економску активност коју генеришу хотели, туристичке 

(путничке) агенције, авио-компаније и друге врсте превоза путника (искључујући 

приградске услуге). Највећи директни утицај туризма на БДП је забележен 2018. године 

када је износио око 3.800,0 милиона бугарских лева. Смањење директног утицаја туризма 

на БДП је забележен 2010. (када је износио близу 2900,00 милиона бугарских лева), 2012. 

(када је износио близу 3000,00 милиона бугарских лева) и 2015. године (када је износио 

3050 милиона бугарских лева). Очекује се да ће директни допринос туризма на БДП 

порасти за 2,8% годишње на 5.415,7 милиона бугарских лева (3,7% БДП-а) до 2030. 

године. Што се тиче процентуалног директног утицаја турзима на БДП ситуација је готово 

слична. Једина разлика је да је  највиша вредност забележена 2017. године, 3,4% БДП. 
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Графикон бр. 2. Укупан допринос туризма БДП-у (номинална вредност у милионима 

Бугарских лева) 

 

Извор: https://wttc.org/ 

 Укупан допринос туризма БДП-у 2019. године (када се узме у обзир директни, 

индиректни и индиректни утицај) износио је 12.844,5 милиона бугарских лева (10.8% 

БДП-а). Предвиђа се пораст од 2,8% годишње на 18.344,4 милиона бугарских лева до 

2030. године (12,5% БДП-а). 

4.1.2.Утицај туризма на платни биланс 

 Платни биланс представља системски преглед свих економских трансакција 

обављених између резидената неке земље са остатком света у одређеном временском 

период (док платни биланс представља систематски преглед свих економских трансакција 

које резиденти једне земље обаве са резидентима других земаља у одређеном временском 

периоду, најчешће у једној години). За рецептивне туристичке земље, девизни прилив од 

туризма представља најважнију ставку прихода у платном билансу. Ова врста девизног 

прилива није праћена извозом роба преко границе, те се ова врста извоза назива и 

,,невидљивим извозомʺ (invisible export). Уместо извоза добара реч је о ,,увозуʺ туриста- 

потрошача чија потрошња у дестинацији чини основу девизног прилива.92 Постоје бројне 

предности овакве врсте извоза у односу на класични извоз роба и услуга93:  

• Поједине врсте роба које не могу бити предмет размене у међународној трговини, 

као што су природне, културне или социјалне атрактивности земље, могу бити 

 
92 Миленко Станић , Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.15. 
93 Миленко Станић ,Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина стр.15. 
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валоризоване кроз туризам. Оне се индиректно ,,продајуʺ туристима у облику 

виших цена за туристичке производе, 

• поједини производи ,,извезениʺ су тако што су продати страним туристима који су 

боравили на дестинацији (боца вина или неки други производ који је на тај начин 

продат по вишој цени него да је традиционално извезен), 

• извоз путем продаје страним туристима резултира високим профитом, јер су поред 

поменутих виших цена и трошкови нижи (нема трошкова транспорта, осигурања и 

сл.), 

• неки кварљиви ппроизводи (нпр. пољопривредни производи), који се продају 

туристима могу да не одговарају за извоз због недовољне развијености 

инфраструктуре и управљања извозним токовима.94 

 Услед поменутих предности туризам се сматра као релативно јефтин и лак начин 

зараде девиза (понекад и једини начин), неопходних за развој државе и друштва. С 

обзиром да се данас многе државе сусрећу са проблемом дефицита платног биланса, 

међународни туризам може помоћи да се ови проблеми ублаже и допринесе обезбеђењу 

финансијских средстава. Због тога већина земаља кроз атрактивну туристичку политику 

стимулише потрошњу страних туриста, утичући на тај начин на уравнотежење 

неповољног платног биланса. Осим утицаја на активу платног биланса, туризам утиче у 

на његову пасивну страну и то преко издатака становништва за путовања у иностранство 

која се могу третирати и као ’’невидљиви узвоз’’. Свакако да је овакав утицај туризма на 

платни биланс израженији у групи привредно развијенијих земаља у којима издаци за 

путовања у иностранство брже расту у односу на просечни раст вредности увоза роба и 

услуга. Утицај туризма на платни биланс још је већи уколико се посматра цела 

туристичка привреда са свим индустријама и секторима који су повезани са њом. У 

теорији се овај укупан допринос туризма мери преко сателитског биланса туризма 

(Tourism Satellite Account– TSА), којег су открили стручњаци WТО сматрајући да овај 

дефинитивно потврђује постојање досада неоткривених економских ефеката туризма на 

привреду земље као целине, који се захваљујући њему могу лоцирати и измерити.95 

Туристички биланс у ширем смислу обухвата:96 

• На страни активе: приходе реализоване по основу извоза робе за туристичку 

намену, укључујући и продају робе страним туристима у земљи за страна средства 

плаћања; приходе реализоване од страних туриста по основу пружања туристичких 

услуга (угоститељских, саобраћајних, занатских, комуналних, посредничких и 

путничких агенција итд.); приходе од капитала пласираног у развоју туристичке 

 
94  Миленко Станић ,Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.16.  
95 Миленко Станић ,Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.16. 
96 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 55. 
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понуде других земаља (камате и отплате дуга); увоз страног капитала за улагања у 

изградњу туристичког објекта у земљи и остале приходе по основу међународног 

туристичког промета (на пример таксе за визе, дознаке радника запослених у 

туристичкој привреди у иностранству и сл); 

• На страни пасиве: издатке за увоз робе за потребе туристичке привреде, 

укључујући и вредност робе коју уносе домаћи туристи при повратку из 

иностранства; издатке домаћег становништва за путовање у иностранство; издатке 

за коришћење пласираног страног капитала у развој туристичке привреде; 

пласирани домаћи капитал у развоју туризма других земаља и друге разне издатке 

везане за међународни туризам. 

 Туристички биланс у ужем смислу обухвата97: 

• На страни активе: сви приходи који се реализују од станих туриста на бази 

пружања разних услуга од стране предузећа, туристичке привреде и остали 

привредних и непривредних делатности, укључених у процес задовољења потреба 

страних туриста, односно приходе реалнизоване по основу продаје робе у земљи 

страним туристима за страна средства плаћања. У активи се посебно истичу 

приходи реализовани у угоститељству, саобраћају и трговини; 

• На страни пасиве овог биланса налазе се поменуте врсте издатака везане за 

путовање домаћег становништва у иностранство. 

Графикон бр. 3. Утицај туризма на платни биланс 

Извор: https://wttc.org/ 

 Страни  туристи  су у Бугарској остварили потрошњу у износу од 8.171,3 милиона 

бугарских лева у 2019. години. Према предвиђањима 2030.године Бугарску би требало да 

 
97 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 56 
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посети 14.453.000 страних туриста генеришући потрошњу од 12.047,8 милиона бугарских 

лева, што је раст од 2,9% годишње. 

4.1.3. Утицај туризма на запосленост 

 Један од значајних бенефита које привреда једне земље може имати од туризма 

ослања се на чињеницу да ова високо радно-интензивна делатност утиче на отварње 

великог броја радних места, па на тај начин доприноси решавању проблема 

незапослености. Развој туризма одређеног подручја пружа значајну могућност за директно 

запошљавање у делатностима туристичке привреде (смештај, исхрана, саобраћај..) али и у 

делатностима које су посредно повезане са туризмом и остварују значајне користи од 

туризма (трговина, грађевинарство, индустрија, пољопривреда). У односу на друге гране 

привреде туризам одржава висок степен потребе за радном снагом, који се заснива на 

потреби за радном снагом у хотелијерству, угоститељству, малопродаји и јавном превозу. 

Поједина занимања у туризму погодна су за запошљавање женске радне снаге која у 

неким развијеним туристичким земљама износи до 70% укупног броја запошљених. 

Туризам омогућава запошљавање лица разних образовних профила, од оних који 

непосредно пружају услуге и оних који раде у различитим техничко-технолошким  

процесима до оних креативних кадрова који креирају модерне туристичке производе и 

баве се развојном политиком. Ипак утицај туризма на запошљавање често представља 

предмет критике, која се најчешће односи на чињеницу да је већина послова у туризму 

сезонског карактера и да је теже наћи адекватне профиле стручности за запослење, па се у 

радни однос укључују они са нижим квалификацијама (што може нарушити квалитет 

понуде) као и студенти и пензионери који не могу бити разматрани као део радне 

популације. 
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Графикон бр. 4. Директни утицај туризма на запосленост изражена у хиљадама и у % 

 

Извор: https://wttc.org/ 

 

 Директни допринос туризма на запосленост у 2019. години је износио 120.000 

радних места (3.7% од укупног броја запослених). То укључује запошљавање у хотелима, 

туристичким агецијама, авио компанијама и друге врсте превоза путника(искључујући 

приградске услуге). Такође укључује основне активности ресторана и остале врсте улуга 

забавне природе које туристи користе. Утицај туризма на запосленост је имао најмање 

вредности 2012. године (свега 102.000 радних места) као и 2015. године (101.000 радних 

места). Највећи допринос је имао 2017. и 2018. године када је туризам запошљавао 

140.000 радника. До 2030. године туризам ће генерисати 137.000 радних места што је 

пораст од 0.9% годишње од 2021. године. Што се процентуалног  дела утицаја туризма 

тиче 2015. године је био најмањи а 2017. и 2018. године највећи утицај туризма на 

запошљавање. 
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Графикон бр. 5. Укупан утицај туризма на запосленост у хиљадама и % 

 

Извор: https://wttc.org/ 

 Укупан допринос туризма запошљавању (укључујући шире ефекте инвестиција, 

ланце снабдевања..) износио је 340.500 радних места у 2019. години (10,6% укупног броја 

запослених). До 2030. године се предвиђа да ће туризам подржати 378.000 радних места 

(13.2% од укупне запослености), што је пораст од 0.7% годишње. 

4.1.4.Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција 

 Инвестирање представља одрицање од потрошње у садашњости, да би се оствариле 

и добиле одређене користи у будућности. Основна карактеристика инвестирања је 

неизвесност. Инвестициона улагања у туризму су улагање у развој путне мреже, 

модернизација разних видова саобраћаја, развој хотелских и других врста смештајно-

угоститељских капацитета и слично. Инвестиције у туризму су веома осетљиве на 

догађаје у окружењу, за њихову ефикасност потребно је стабилно окружење, повољна 

кретања и друге претпоставке. 
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Графикон бр. 6. Утицај туризма на ивнестициону активност 

 

Извор: https://wttc.org/ 

 Туризам је у 2019. години остварио капиталне инвестиције у износу од 1.607,1 

милиона бугарских лева, и заједно са 2018. годином то је највеће инвестирање гледано 10 

година уназад. Очекује се да ће инвестиције порасти 3.1%  годишње и да ће 2030. порасти 

или износити 2.156,1 милиона бугарских лева. Најниже инвестиције су 2010. године, када 

је инвестирано у туризам око 1.200,0 милиона бугарских лева.   

 

4.2.Индиректни утицаји туризма на привредни развој 

 Финансијска средства која страни туристи троше у одређеној дестинацији 

проузрокују развој делатности које су индиректно повезане са туризмом (индустрија, 

грађевинарство, пољопривреда и остале делатности), које преко туризма проширују 

тржиште за пласман властитих производа(различити индустријски производи снабдевају 

туристичке објекте, грађевинарство учествује у њиховој изградњи, пољопривредни 

производи се користе у угоститељској понуди и слично). На овај начин туристичка 

потрошња коју остварују страни туристи њихова финансијска средства имају додатне 

ефекте на националну економију, циркулишући кроз већи број привредних трансакција. 

Ова финансијска средства се сливају у све делатности које су индиректно повезане са 

туризмом. Наравно, што је држава економски развијенија, тј. што мање зависи од увоза 

роба неоходних за процес репродукције у туризму, то су финансијски ефекти већи.98 

 

 
98   Миленко Станић , Татјана Вујић (2016.)Туризам као фактор економског развоја, Универзизет Синергија, 

Бијељина, стр.16. 
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5.Закључак 

 Бугарска се налази у југоисточној Европи, на североисточном делу Балканског 

полуострва. Она је Европска, балканска, црноморска и дунавска земља. Налази се на 

раскрсници између Европе, Азије и Африке. Налази се у умереном климатском појасу са 

суптропским утицајем. Њен положај на прелазној линији између две климатске зоне  

утиче на климу, земљиште, вегетацију и животињске врсте. Све њих одликује велика 

разноликост. Црно и Егејско море утичу на климу у земљи (утицај Медитерана је на 

јужним деловима земље, док Црно море утиче на климу на подручју које се протеже  40km 

у унутрашњости, подржавајући разнолику флору и фауну. Река Дунав је такође важна за 

земљу, како у виду водних ресурса, тако и за развој туризма и привреде.. Повољан 

географски положај Бугарске ствара одличне предуслове за развој туризма. 

 Бугарска је такође саобраћајна раскрсница, која омогућава приступ западној 

Европи, Блиском истоку и Медитерану. Низ главних европских транспортних коридора 

пролази кроз Бугарску. Ови коридори укључују међународне аутопутеве који повезују 

западну и централну Европу са Блиским истоком (преко Београда и Софије) укључујући 

везе са Багдадом и Басром у Персијском заливу; од Балтичког до Егејског мора (од 

Москве до  Кијева, Букурешта, Русеа и Старе Загоре до Солуна) и до Јадранског мора (од 

Софије преко Скопља и Драча). Такође је повезана са трансевропским мрежама које воде 

од Берлина до Прага, Будимпеште, Софије, Солуна и од Драча до Тиране, Скопља и 

Софије до Црноморских лука Варне и Бургаса. Црноморске луке у Бугарској повезују се 

са свим осталим земљама које се граниче са црноморским земљама, нудећи посебно 

одличне могућности за развој транспорта кроз велике увале испред Бургаса и Варне. Дуж 

реке Дунав земља се повезује са транспортним коридором који води до Рајне и мреже 

пловних путева који прелазе у западну Европу. 

 Пејзаж Бугарске је шаролик, састоји се од низија, равница, подножја, висоравни, 

речних долина, басена и планина различитих надморских висина. Око 70% територије је 

брдовито а 30% планинско. У централном делу земље се налази планина Балкан, на којој 

се налази највиши врх Бугарске, Ботев (2.376m).На западној страни Балкана се налази река 

Искар која чини живописну клисуру дугу више од 70km. Наjвећа долина у јужном делу 

планине Балкан је Софијска долина, место бугарске престонице Софије.  

 Територија Бугарске је насељена још у античком периоду, о чему сведоче многа 

древна насеља у земљи. Данашња Бугарска је била колевка неких најранијих цивилизација 

у Европи- доказ је најстарији икад откривени златни украс(орнамент) откривен у 

Халхолитској некрополи код Варне. Од доба Древне Тракије постоје вредни културни 

споменици, укључујући гробнице (Казанлачка гробница, Александровска гробница и 

Свештарска гробница); блага (Панагирско, Рогозенско, Валчитранско)  и светилишта и 

храмови (у Перперикону, Староселу, Кози Грамадију, Беглик Ташу,..). 
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 Из римског периода су сачувани многи архитектонски и археолошки споменици, 

попут античког позоришта и римског стадиона у Пловдиву, и остаци римских градова: 

Оескус (Улпиа Ескус), Никополис ад Иструм, Никополис ад Неструм, Аугуста Трајана и 

Абритус. Неки од најважнијих споменика сачуваних из периода 12.-13. века су зидне 

слике у цркви Бојана, цркве у Великом Трнову, манастир Земенски, цркве Ивановских 

стена, Манасијска хроника,.. 

 Бугарска је све познатија туристичка дестинација како европском тако и светском 

тржишту. Предност је та да је у Бугарској одмор могућ током целе године, у летњим 

месецима захваљујући мору, песку и плажама, а зими ски центрима на планинама, као 

њеним атрактивним садржајима базираним на природном и културном наслеђу, традицији 

и аутентичности. 

 Туристичка понуда Бугарске креира се према захтевима тражње базиране на 

истраживању туристичког тржишта. Поред туристичких производа који су креирани на 

основу природних лепота и културног блага, у понуди Бугарске на тржишту су кратки 

градски одмори (city breaks) у Софији, и другим градовима, производи културног и 

руралног туризма, пословна путовања (MICE) и бањски туризам по коме ова земља 

постаје препознатљива на светском туристичком тржишту. 

 Туризам је учествовао 2019. године са преко 3.730,8 милиона бугарских лева у 

бруто домаћем производу (БДП) са прогнозом раста од 5.415,7 милиона бугарских лева у 

2030. години и представља кључни фактор економског развоја, док учешће запослених у 

туризму у укупном броју запослених у Бугарској износи 120.000 радних места тј. 3.7% у 

2019. години. До 2030. године туризам ће генерисати 137.000 радних места што је пораст 

од 0.9% годишње од 2021. године. 

  

  

. 
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