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1. УВОД
Туризам представља кретање људи у циљу задовољавања туристичких потреба. То је
појава, која је присутна у свим земљама, али се по обиму и ефектима различито
манифестује. Основа туризма лежи у биолошкој природи човека, која се осликава кроз
његово кретање у простору. Корени туризма, може се рећи сежу у праисторију људског
друштва.
У данашњим условима научно-техничког прогреса и компјутерске ере, човеку је
неопходан одмор и рекреација. Врста одмора је условљена животном и радном средином,
оствареним приходима, као и достигнутим нивом образовања и културе. Савремена
туристичка кретања су резултат и бенефиција према запосленима, које се рефлектују кроз
социјалну политику, тј. праву на плаћени годишњи одмор и основном праву човека на
коришћење одмора. У другој половини двадесетог века туризам доживљава експанзију. То
се закључује на основу прегледа броја људи, који путују у иностранство.
Предмет истраживња овог рада је развој Бугарске као туристичке дестинације , са
становишта богаства и разноврсности природних потенцијaла којим ова држава
располаже. Са тим у вези неопходно је сагледати обим и квалитет туристичке понуде
Бугарске, узимајући обзир развојне трендове , ниво развијености туризма и стратешку
усмерност ове пуноправне чланице Европске Уније.
Овај рад се састоји из четири поглавља.. У првом, посебна пажња је посвећена
карактеристикама развоја туризма у свету и ЕУ , пратећи историјски развој туризма и
његову појаву у друштву до периода масовног интезивирања у другој половини XX века.
Приказан је распоред туристичког промета по континетима, његове најзначајније
квалитативне специфичности које доводе до појаве нових облика туристичког
привређивања, као и дејство фактора глобализације на туристичка кретања. У једном делу
овог полавља акценат ће бити стављен на туризам ЕУ , његове облике и мере усмеравања
и уређивања. Друго поглавље везано је обраду карактеристка Бугарске као туристичке
дестинације, са аспекта опремљености неопходном туристичком и саобраћајном
инфраструктуром, које су неопходне у анимирању широке иностране туристичке
клијантеле, затим о најзначајнијим облицима туристичког привређивања и издефинисаним
регијама које остварују највећи део прихода државе. Последње поглавље садржи
неопходне информације о природном богаству и потенцијалу као неопходном услову за
4
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развој туризма , све оно што Бугарску чини атрактивном и примамљивом код туриста ,
имајући у виду расположиве

перспективне природне ресурсе и начин њиховог

искоришћавања.
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2. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СВЕТУ И
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Досадашњи развој туризма у свету у свету карактеришу 3 фазе. У почетној фази која
је трајала од средине педесетих година 20. века, туризам се развијао без јасног планског
концепта и имао је карактер пројекта у настајању. У другој фази, која обележава наредних
20-25 година, туризам добија статус реномиране пословне активности са значајним
привредним ефектима. У најновијој фази развоја, започетој почетком осамадесетих
година, туризам доживљава крупне квантитивне и квалитативне промене, које се
манифестују у динамичном расту туристичког промета, стварању нових видова
производње и потрошње услуга у туристичком промету. Економска либерализација,
стимулативне фискалне мере, редуцирање државне администрације повољно су утицали
на привредни раст туризма али се истовремено све већа пажња поклања еколошким,
социјалним, етичким и културним ефектима туристичке делатности.
Наиме, још у Месопотамији су пронађени археолошки докази који указују на
постојање одређене „leisure class “, сачињене од свештеника, ратника и других који нису
морали да брину о свакодневном опстанку, а у старом Египту су пронађени први изричити
докази који указују на туризам из задовољства.1 Месопотамија је била колевка неких од
најзначајнијих изума и иновација која су омогућила путовања из туристичких разлога, као
што су: точак, кочија, припитомљене животиње, новац, писмо и путеви.
Римљани, који су били довољно имућни, посећивали су историјске локације
старијих култура, најчешће Старих Грка, Тројанаца и Египћана. Стари Римљани су
користили и писане водиче како би на што бољи начин искористили време на далеким,
непознатим местима. Један од тих водича опстао је до данашњих дана, Опис Грчке,
написан у периоду од око 143 до 161 н.е.2
У каснијем средњем веку од 1100. до 1500. хришћанско ходочашће је просперирало,
па су чак и најсиромашнији слојеви становништва учествовали у овим путовањима,
имајући у виду перципиране духовне и физичке благодети које из њих произилазе. Један
део ходочасника био је спреман да прихвати или је чак и и прижељкивао, већи степен
ризика као део укупног искуства, с обзиром на то да је патња давала још већу духовну
1
2

Weaver D., Lawton L (2010): Tourism Management, Wiley & Sons,, Milton
Reece W. S.(2010): The Economics of Tourism, Prentice Hall, New Jearsey
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награду за ходочасника. Крсташки ратови су такође допринели развоју овог вида
„туризма“.
Прекретницу у развоју туризма и најзначајнији појединачни догађај који означава
почетак епохе савременог туризма представља путовање које је организвао Томас Кук.
Другим речима, Томас Кук је први применио производне принципе индустријске
револуције на туризам, стандардизованим, временски прецизним, комерцијалним,
туристичким аранжманима. Управо из ових разлога, Томас Кук се везује за почетак
савременог туризма као модерне индустрије великог обима, иако ће проћи још 150 година
да се масовни туризам оствари на глобалном нивоу.
Туризам се значајно развија од 1870. године а највећи раст био је у домаћем туризму
у индустријализованим деловима света као што су САД, Западној Европи или Аустралија.
У САД је забележен раст туризма услед затварања границе (мисли се на крај периода
Дивљег запада) током последње деценије XIX века, а потом услед пораста броја власника
аутомобила. Процењује се да је у Великој Британији до 1911. године 55% становништва
ишло на једнодевне излете до мора, а 20% је путовало на одмор у приморска места.3
Период од 1880. до 1950. године обележила су четири догађаја, односно кризе, које
су се одразиле на међународни туризам. Први је била светска економска криза последње
деценије XIX века, Први светски рат, велика светска економска криза из 30-их година XX
века и Други светски рат. Период од 1900. до 1950. године поједини аутори сматрају
периодом стварања предуслова за масовни туризам. Непосредно пре Првог светског рата
процењено је да је око 50.000 туриста из Велике Британије сваке године проводило зиму
на француској ривијери. До правог омасовљења туризма долази тек након Другог светског
рата.4

3
4

Weaver D., цит.дело.
Holloway J. C, Humphreys C., Davidson R.,(2009): The Business of Tourism, Pearson, London
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2.1. Обим и регионална дистрибуција међунарoдног туристичког промета
Након Другог светског рата, туризам је имао готово стални раст. Динамика развоја
међународног туризма била је изузетно повољна од 1950. године, а интензитет раста је
био бржи, како од укупног развоја светске привреде, тако и од укупног обима размене
роба и услуга са иностранством. У периоду од 1950. до 2010. године међународни доласци
се увећавају преко 36 пута, са 25 милиона на 900 милиона , да би у 2014. години достигли
цифру од 1.133 милона укупних доласка. Приходи од међународног туризма су имали још
већи раст (са 2 милијарде на преко 850 милијарди USD) у истом периоду, а на крају 2014.
1.245 милиона USD. Завршетак послератне реконструкције, повећање прихода, плаћени
одмори, повећање средстава превоза и развој саобраћајне мреже омогућили су да светски
туризам током шездесетих година постане масовни феномен.
У седамдесетим годинама број туристичких путовања растао је по костантној годишњој
стопи од 6% и то упркос шока изазваном нафтном кризом 1975/76. Од краја осамдесетих
до краја деведесетих 20. века туристички промет је растао по годишњој стопи од 4,3% ,
достижући износ од 625 милиона туриста у 1998. години. Пораст међунарoдног туризма је
био најизраженији у 2000. години када је у међунардоним туристичким кретањима
учестовало 698 милиона људи, што је повећање од 7,4% у односу на претходну годину.
Тероризам, природне катастрофе, опасност од пандемије и заразних болести, пораст цена
нафте на светском тржишту, политичка и економска неизвесност су само неколико
негативних последица са којима се светски туризам суочио у 21. веку. Благи пад и
стагнација су трајали релативно кратко, јер већ у 2004.години дошло до наглог скока у
виду двоцифрене стопе раста туристичких кретања који се наставио и до 2014. године.
Табела 1. Међународни туристички промет у периоду 1950-2014

Година

Број туриста у милионима

Приходи у милијардама USD

1950

25,3

2,1

1970

159,7

6,9

1980

284,8

102,4

2005

806,2

680,0

2010

949

966

2014

1,133

1,245

Извор: UNWTO Tourism Highlights 2014
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Поред интензивног развоја, дошло је до промене у диструбицији долазака по
регионима у свету. Током протеклих деценија се знатно смањивало учешће Европе и
Америке у корист других региона, нарочито Источне Азије и Пацифика, што се може
објаснити извесном сатурацијом ова два региона и убрзаним развојем туризма у региону
Источне Азије и Пацифика.
У периоду од 1950 – 1970 број остварених путовања растао је у Европи и Аустралији
док је у САД, Јужној Америци опадао. Европа је у том периоду апсорбовала око две
трећине светских туристичких кретања. У 1970. години Северна Америка је на 2.месту са
16,1%. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века расте учешће
Азије и Аустралије (11,4% укупних светских путовања), а Европа и Северна Америка
умањују своје учешће за око 10% али и даље доминирају у односу на остале континенте. 5
Подаци Светске туристичке организације показују да је у периоду од 2000-2005
године, највећа стопа иностраног туристичког раста забележена у земљама Средњег
Истока и Источне Азије. На основу оваквих кретања и података можемо уочити да је
Азија друга макрорегионална целина по учешћу у светском туризму, иза Европе а испред
Америке. Европа бележи мањи пораст регистрованих туристичких долазака, али је и даље
лидер светског туризма иако њено учешће последњих година континуирано опада.
Табела 2. Међународни туристички доласци по регионима / континетима изражени у %

Година

1950

1970

2000

2005

2013

2014

Европа

66,6

74,7

57,7

54,8

51,8

51,4

Северна Америка

24,6

16,1

16,2

14,3

10,1

10,6

Јужна
Америка
Африка

2,0

1,4

2,3

4,6

2,5

2,5

2,0

1,4

4,1

4,6

5,1

4,9

Азија/Аустралија

0,8

3,1

16,9

19,3

22,8

23,2

Извор: UNWTO Tourism Highlights 2013 и 2014

Домаћи туристички промет расте још прогресивнијим темпом и процењује се да је
10 пута већи од међународног. У индустријски развијеним земљама, сваке године, око
80% становништва учествује у домаћим туристичким кретањима.

5

Јовичић, Д.(2008): Туристичке регије света, Тон Плус, Нови Београд
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2.2. Квалитативне специфичности светског туризма
Паралелно са порастом физичког обима промета, светски туризам дожиљава и
квалитативне промене. У протеклих 20 година изражен је тренд континуиране
фрагментације тражње и стварање нових сегмената туристичке клијантеле посебних
карактеристика, са много знања и искуства, као и вискоко софистицираних захтева и
потреба.
Рецептивне државе улажу све веће економске и организационе напоре у циљу
побољшања структуре, квалитета и разноврсне понуде, како би удовољиле пробирљивим
захтевима еластичне туристичке тражње.
Континуирано се смањује удео масовног приморског туризма, који је био у успону
шестдесетих и седамдесетих година, а интезивира се развој сепцифичних видова
туристичког промета. Под овим термином се означавају кретања мотивисана жељом за
упознавање специфичних карактеристика, култура, религија одређених просторних
целина. Туристи показују велико занимање за спортске и рекреативне активности чији се
број перманетно повећава, они желе да упознају локалну културу, аутентичне и очуване
вредности туристичких регија6.
Туристички пакет аранжмани, сачињени од униформних садржаја и услуга , који
могу да задовоље просечне туристичке потребе, на којима се великим делом заснивао
развој приморског туризма, постају превазиђене. Све је веће интересовање за краћим али
чешћим путовњем са наглашеним индувидуалним доживљајем.
Све више људи старије доби се укључује у туристичка кретања што доводи до
развоја туризма “трећег доба”. У питању је клијантела са респектабилном економском
снагом, са доста слободног времена и суптилним захтевима и потребама.
Укупно гледано, савремену туристичку тражњу, поред константних обележја
хетерогеност, еластичност, сезоничност), карактерише брзо мењање потреба и захтева,
који постају све комплекснији и разноврснији.

6

Јовичић, Д., цит. дело.
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2.3. Туризам и глобализација
Глобализацију карактерише све већа међузависност националних економија са
светском привредом. Земље у свету су повезане у мултидимензионалну мрежу
економских социјалних и политичких веза. У мери у којој те везе постају значајније и
комплексније поједине националне економије осећају све више позитивне и негативне
ефекте општих кретања у светској привреди.
За туризам се са сигурношћу може рећи да је у прошлом веку попримио глобалне
димензије јер основну карактеристику туристичког тржишта представља масовност
односно релативно велики број учесника у међународним и домаћим туристичким
путовањима. Процене неких експерта указују да се у туристичка кретања данас укључује
скоро 70% људи у свету, посећујући скоро све делове света, чак и оне који су некада били
неприступачни.
Туризам највећи део свог раста дугује либеризацији која је захватила туристичко
тржиште у свету. Неповратни процес глобализације има за резултат већу конкуренцију
међу туристичким дестинацијама која ствара победнике, али и губитнике.
2.3.1. Одреднице глобализованог туристичког тржишта
Глобализација условљава појаву глобалног производа, поделу тржишних сегмената
на мултинационалном нивоу, управљање ризицима служећи се светским валутама, те
развијање мултинационалних, глобалних, интернационалних или транснационалних
стратегија. Циљ је проширење домаћег тржишта регионалним наступом и интегрисање у
светски економски систем путем страних или домаћих транснационалних предузећа.
Глобализација отвара могућност ширења тржишта производа и услуга уклањањем
трговинских баријера, али с друге стране, повећава притисак конкуренције. Долази до
бројиних промена: информације постају доступне на светском нивоу, конкуренција је
глобална, потрошачи су све захтевнији а њихова лојалност традиционалним брендовима
све мања, конкурентска предност траје све краће услед реакције конкурената,...
Глобализација утиче на целокупно туристичко пословање. Предности које
проистичу из глобализацијских процеса, и с обзиром на туристички систем али и на
економски систем у целини, рефлектују се у развијеним туристичким дестинацијама које
су успеле да уклоне државне баријере прилагођавајући се на тај начин новим тржишним
11
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условима. Глобализацијски процеси су се одразили и на производне односе у туристичким
дестинацијама. Појава нових туристичких дестинација узрокује пораст понуде, што
директно утиче на смањење цена, а што се у крајњем негативно одражава на средња и
мала предузећа.
Главни ефекти који произилазе из утицаја глобализацијских процеса на туризам су
•

Нагли пораст потенцијалне туристичке тражње за бројним дестинацијама,

при чему се мора нагласити да потрошаче жељне искуства не привлаче само оближње
дестинације него цели свет постаје потенцијално одредиште,
•

Конкуренција између туристичких дестинација постала је изразито јака, и

све више дестинација такмичи се на тржишту базирајући своју конкурентност на захевима
потенцијалних потрошача,
•

Мала и средња предузећа морају се борити за опстанак на туристичком

тржишту, које све више освајају глобализоване корпорације,
•

Нагласак је на увођењу иновација, специјализацији и на већем квалитету

производа и услуга,
•

Повећање потребе за додатним капиталом ради финансирања неопходних

инвестиција за будуће циљеве да би остали конкурентни на тржишту,
•

Проблеми за развијене туристичке дестинације који произилазе из односа с

добављачима, који често нису хетерогени и не примењују стандарде квалитета.
Ефекти глобализације у туризму се могу посматрати са више различитих аспеката.
Уколико посматрамо одразе на привреду, то су хоризонталне и вертикалне стратегије
туристичких предузећа, улагања у хотеле и туристичке атракције (глобална туристичка
тржишта), глобални играчи и стратешке алијансе (авиокомпаније, хотели, туроператори),
глобални туристички менаџери и глобална конкуренција путничких агенција. Надаље,
промене су очите и на подручју технологије, културе, екологије и политике. Када
спомињемо промене на подручју технологије свакако треба истаћи глобалне резервационе
системе и стандардизоване технологије транспортних средстава. Развој компјутерске
технологије у циљу што ефикасније обраде података и њиховог бржег преношења, развој
технологије у различитим подручјима (посебно у саобраћају), безбедност великог броја
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светских дестинација али и побољшање нивоа образовања и опште културе, одредиле су
свет под називом ˝глобално село˝.7

2.4. Одрживи туризам
Пo тумaчeњу Свeтскe туристичкe oргaнизaциje и Прoгрaмa УН зa живoтну срeдину,
oдрживи туризaм пoдрaзумeвa тaкaв рaзвoj oвe дeлaтнoсти кojим сe увaжaвajу и
зaдoвoљавају потребе туриста, као носилаца тражње и туристичких области као носилаца
понуде, а да се при томе, не нарушава могућност да се ови циљеви остварују на истом или
вишем нивоу и у будућем периоду. Другим речима, концепција одрживог развоја треба да
буде основна смерница управљању туристичком делатношћу, која ће омогућити
остваривање економских, друштвених и естетских циљева, уз истовремену заштиту
културних вредности, социјалног интегритета, кључних еколошких процеса и биолошког
диверзитета8
Одрживи развој туризма је концепт базиран на ширем концепту, односно на
одрживом развоју уопштено и заснован је на три основна принципа.9


Принцип еколошке одрживости,



Прнцип економке одрживости и



Принцип социјалне и културне одрживости.

Укратко, еколошка одрживост подразумева чување и обнову биосфере и свих њених
компонената. Појам еколошке одрживости подразумева постојање таквог економског
система који садржи висок степен стабилности и способности стварања новостворене
вредности као реалног извора за алиментирање свих видова и облика потрошње. Када је у
питању социјална одрживост, она се односи на избегавање могућих тензија па и озбиљних
друштвених конфликата, која може доћи због опадања економске активности,
запослености и доходака. Културна одрживост односи се првенствено на спречавање
доминације једне културе над другом у мултиетничким заједницама, као и на нивоу
човечанства. Политичку одрживост треба разумети као спречавање повреда људских
7

Павлић, И. (2004). Савремене тендеције у развоју светског туризма и глобализацијски токови
Enviroment and Tourism in the Context of Sustanable Development, Environmental Resources Menagement, London, 1992.
9
Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, World Tourism Organization, Madrid, 1994.
8
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права и демократских слобода, које су важна претпоставка остваривања одговарајућег
друштвеног амбијента у којем се желе остварити сви аспекти одрживости.
Пo Кипeндoрфу пoстojи сaмo јeдaн циљ кoји трeбa oствaрити дa би сe рaзвoj туризмa
усклaдиo сa живoтнoм срeдинoм, а тo je “oдрживи рaзвoj“ или "квaлитeтaн рaст". Пoд
тимe нe пoдрaзумeвa пoвeћaњe квaлитeтa живoтa, eкoнoмскoг прoспeритeтa и
субjeктивнoг oсeћaњa блaгoстaњa, кoje мoжe бити oствaрeнo мaњим кoришћeњeм
нeoбнoвљивих рeсурсa и мaњим притисцимa нa живoтну срeдину и људскa бићa. У
еколoшкoм смислу, jeдини мoгући рaст туризмa je oнaj кojим сe пoтрoшњa eнeргије и
дeгрaдирaнoст живoтнe срeдинe смaњуjу у aпсoлутнoм, a нe сaмo у рeлaтивнoм изнoсу.
Циљ кoмe трeбa стрeмити и коjи трeбa мaксимaлнo пoдржaти je одрживи или
усклађени рaзвoj туризмa, зaснoвaннa интeгрaлнoм и кoмплeкснoм приступу који
подједнак aкцeнaт стaвљa нa 5 кoмпoнeнти: oчувaњe живoтнe срeдинe, aфирмaциja
сoциjaлнoг интeгритeтa, нeгoвaњe културних oсoбeнoсти лoкaлнoг стaнoвништвa,
oптимaлнo задовољење туристичких пoтрeбa и oствaривање економског профита. Зато се
oдрживи туризaм шeмaтски прикaзује као једнакостранични петоугао, јер трeба
истовремено да доприноси на остваривању циљева на 5 различитих нивоа, од којих ни
један не сме да постане доминантан у односу на остале.10
Дa би у прaкси зaживeлa кoнцeпциja oдрживoг туризмa, нeoпхoднo je пoстaвити
тaкaв мoдeл рaзвoja кojи ћe мaксимaлнo пoтeнцирaти пoзитивнe oднoсe измeђу пoмeнутих
кaтeгoриja циљeвa, a нeгaтивнe рeпeркусиje пo свaки oд њих свeсти нa минимум. Циљeви
кojимa сe тeжи истoврeмeнo су и прeдуслoви зa њихoвo oствaривaњe. Пoсeбнo трeбa
нaглaсити дa, зa рaзлику oд дoсaдa прaксe, нoви приступ рaзвojу туризмa трeбa у први
плaн дa истaкнe вaжнoст зaштитe живoтнe срeдинe, дoк eкoнoмскa димeнзиja губи знaчaj у
рeлaтивнoм смислу.11

10

Muller H.R. (1993): Challenges in Our Time and Their Consequences for Tourism Management, Reserch Institute for Leisure
Time and Tourism, Berne
11
Kripendorf , J. ( 1992): Reconcling Tourist Activities with Nature Conservation, Cocil of Europe, Srasbourg.
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2.5. Развој туризма у ЕУ
Туризам као привредна делатност заузима све значајније место у привреди света, тај
тренд из године у годину расте и међународни приходи од туризма остварени у свету чине
све већи део укупних прихода остварених у свету. Удео прихода од туризма у структури
GDP-а није исти у свим регионима света а ни унутар региона по одређеним земљама.
Европска унија као туристички регион заузима прво место јер је најпосећенији регион у
свету, а истовремено њене чланице представљају највеће генераторе туристичке тражње у
свету.
Један од стратешких циљева институција Европске уније јесте развој одрживог и
одговорног туризма, који пружа висококвалитетан доживљај туристима и води рачуна о
очувању природног окружења. Посматрано са квантитативног аспекта, туризам
представља покретачку снагу привреде ЕУ. Са учешћем од 5% у БДП-у, 5,2% у укупној
запослености и индиректним ефектом на остатак привреде од 10%12 туризам је високо
позициониран на листи приоритетних области развоја ЕУ. Земље чланице европске
заједнице имају дугу традицију у развоју туризма, која се заснива на квалитетним
ресурсима природног и антропогеног карактера, као и пратећим елементима, који
подразумевају услове за квалитетан смештај, боравак и провођење времена у конкретној
дестинацији. Преме томе, конкурентан и квалитетан развој туризма земаља ЕУ мора бити
заснован на принципима одрживог развоја.
Туризам је главни потрошач енергије јер 50% укупне енергетске потрошње за
транспорт отпада на туристичка путовања ваздухом и копном. Путовање до и од
дестинација чини 90% укупне туристичке потрошње енергије а туристичка путовања
ваздухом чине 10% укупне потрошње течних горива годишње.
У 2014. години у туристичкој понуди 28 чланица ЕУ налазило се 576.804 смештајних
објеката различите категоризације са капацитетом од неких 31 милиона лежаја. По броју
лежајева у хотелима и другим смештајним јединицама предњаче Француска са 5,1
милиона и Италија са 4,8 милиона лежејева. Хотеле и друге објекте за смештај
карактерише високи степен сезонских флуктација у тражњи.

12

EUbusiness, 2013
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Током летњих месеци степен искоришћености смештајних капацитета је највећи у
свим државама чланицама, са максималним бројем ноћи проведених у августу. Зимски
месеци бележе најслабије посећивање хотела, нарочито децембра и јануара. У неким
земљама, први налет тражње се може видети.за ускрс (март или април), нарочито у
земљама Бенелукса и Великој Британији. Аустрија, Финска и Шведска су најпосећеније у
фебруару и марту што је вероватно последица зимске скијашке сезоне.13
Четири највеће економије Европске уније Француска, Велика Британија , Немачка и
Италија су учествовале са 25% у укупној потрошњи у међународном туризму. Немачка је
на првом месту у Европи, по висини издатака, њених туриста на туристичка путовања у
2014. години. Британски туристи су је следили са издацима који су износили 39,8
милијарди еура. Важно је приметити да су издаци холандских туриста досегли висину од
13,4 милијарди еура.
2.5.1. Трендови развоја туризма у ЕУ
Предвиђања у сфери туризма , обрађена у бројим стратегијама туристичког развоја
Европске Уније, наговештавају одлучујуће деловање неколико чиниоца који ће плански
усмерити даљи развој туризма.
Продужетак животног века код европског становништва , преко 60 година старости
, у Европи све више расте. Њихова тежња да остану витални и здрави од велике је користи
за здравствени, бањски и ,fitnes' туризам. Они проводе све више времена на туристичким
дестинацијама за које се сматра да пружају пријатне услове живота, нарочито на југу и ван
сезоне.
Туристи млађег узраста , старости између 15 – 25 година су учесници око 20 %
туристичких посета, од којих се највећи проценат реализује у Европи. То је условљено
вишком слободног времена, развијеном свешћу код омладине о потребама путовања и
културном обогаћивању знања.
Проширење Европске Уније

ће досвести до боље интеграција нових држава

чланица у ЕУ појачаће туристички сектор. Ново истраживање WTTC показује да постоји
могућност за 3 милиона додатних послова и додатних 46 милијарди евра бруто
националног прихода

13

http/eurostat.com
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Постоји велики степен вероватноће да ће се број домаћинстава повећати док ће се
просечан број чланова домаћинства смањити, што ће утицати на повећање прихода по
домаћинству. Осим тога доћи ће до повећања туристичке тражње за вишим нивом
квалитета услуга Нове структуре цена и електронско тржиште промениће навике у
погледу резервација и погодоваће лично направљеним и »нестандардним« производима
при чему се врши утицај на пакет аранжмане како за кратка тако и за дуга путовања.
Већина ових трендова ће довести до нове туристичке тражње и на тај начин
створити нове послове и повећање ГДП, нарочито у новим државама чланицама ЕУ.
Наведени трендови такође могу имати негативне утицаје на животну средину и друштвену
добробит у туристичком сектору. Ниска цена карте авиопревоза може утицати на смањење
броја запослених у сектору авиопревоза. С друге стране, туризам има потенцијал да
допринесе заштити природне средине и смањењу сиромаштва путем искоришћавања
потенцијала биолошке разноврсности. Такође може код јавности повећати ниво
уважавања околине и раширити свест о проблемима везаним за околину тако што ће људе
доводити у ближи контакт са природом и околином. У оквиру туризма се често јављају
еколошки проблеми узроковани другим секторима (нпр. загађење воде) а он може
обезбедити механизме за повећање свести код свих учесника.
Централни изазов за туризам ЕУ и његово пословање је: Како се може управљати
растом, који се очекује у туризму током следеће две деценије, а да се узму у обзир
ограничења које његова база ресурса носи и које има капцитет обнављања тих ресурса, а
да у исто време сектор буде комерцијално успешан кроз компетитивни развој квалитета
који узима у обзир дивергентне развоје у различитим типовима туризма и стварање ширих
друштвених и економских користи.14
2.5.2. Основни облици туризма у ЕУ
Европска Унија организује и усмеравају свој туристички развој , тако да буду лидер
у односу на друге земље и регионе. За ЕУ, туризам је врло атрактивна привредна
делатност са значајним учешћем у укупној привреди, па је један од основних циљева да да
учешће у светском туристичком промету не пада испод 50%. Да би се то остварило

14

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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неопходан је развој већег броја, специфичних видова туризма као што су културни,
купалишно - рекреативни, здравствени, сеоски, пешачко – планински, бициклистички.
Основу развоја масовног туризма , који је био најизраженији у периоду од 1970. до
1990. године, преставља рекративно – купалишни туризам, чије су главне карактеристике
изразита сезоничност , релативно велика дужина боравка и потребе туриста за психофизичким одмором и рекреацијом. Запажено је да се многи туристи, не задовољавају
сунчањем , купањем и ноћним животом, него покушавају да пронађу друге додатне
активности.
Културни туризам привлачи туристе веће платежне моћи, који имају вишак
слободног времена, и утиче на продужетак сезоне, географски проширује тражњу и на тај
начин континуирано утиче на повећање укупних прихода. Овом облику туризма
предвидђа се највећи годишњи пораст туристичке тражње , захваљујући деловању бројних
социо – демографских фактора од којих су најбитнији, већи ниво образовања туриста,
пораст броја старијих становника који имају изражен интерес за културу, као и потребу за
алтернативним активностима, које захтевају мање слободног времена и на тај начин се оно
може искористити на адекватан начин. Огромна културна баштина коју Европа поседује је
од суштинског значаја за развој туризма на локалном и регионалном плану. То спадају
различити, поједини објекти , попут споменика, зграда , археолошких локација као и
грдских и сеоских језгра са посебним историјским значајем. Оно што је веома важно , да
се вредност разнородне културне баштине не налази само у туризму , већ у способности
привлачења инвестиција. Потрошња условљена културном баштином има далеко већи
утицај на локалну и регионалу економију него на националну. Фестивали

последњих

година постају феномен распрострањен широм света , чије је постојање узроковано
променом стила живота , потребом за знањем и стицањем искуства. Он што је позитивно,
да фестивали у различитим облицима , утичу на продужетак сезоне и повећање укупног
броја туриста , из којег произилазе већи дохотци , које локална и регионална привреда
може искористи за друге туристичке пројекте.
На простору целе Европе, поготово оних делова где је туризам у замаху, изграђена је
мрежа стаза и путева за пешачење и планинарење , које се користе за дневне излете, што
преставља снажан постицај развоју , недовољно активираних туристичких регија.
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Снажан подстицај развоју сеоског и градског туризма представља промоција и
афирмација бициклистичког туризма и изградња бициклистичке инфраструктура , као све
атрактивнијег облика туристичког промета.
Због сталног повећања свести људи о здрављу долази до констатног развоја
бањаског туризма ,при чему се организаторима отвара могућност да се окрену новом
кругу гостију с новим производима. Путовати ради здравља је традиција још из давних
времена. Ипак, нови облици таквих понуда, дали су здравственом одмору у протеклих
петнаест година потпуно нов имиџ и нов полет. Од тада „Wellness" i „Fitness"- који се
помало и преклапају, са своја четири облика одмора усмерена ка здрављу, привлаче млађе
и динамичне посетиоце Претпоставља се да ће развој овог облика туризма бити настављен
и наредних година.15
Европа је у последњих 20 година светски лидер у понуди руралног туризма, при
чему се предвиђа да ће то и остати, понајвише услед брзог процеса проширења Европске
уније, као и услед постојања добро организоване Паневропске асоцијације руралног
туризма .У Европској Унији, значајна пажња се даје подржавању иницијатива руралног
туризма унутар ширег контекста развоја села. Комплементарна корист се постиже
стварањем различитих могућности за запослење локалног становништва
Највећа рецептивна, али и емитивна тржишта руралног туризма у Европи су
Француска, Немачка, Аустрија, Велика Британија и Италија, које заједно чине преко 77%
укупног тржишта руралног туризма у Европи. Данас су у Европи најпознатије руралне
туристичке дестинације Француске (Gites de France), Аустрије и Немачке (Urlaub am
Bauernhof) и Италије (Agroturismo).
Савремени туристички трендови одликују се све већим усмеравањем ка руралним
дестинацијама, повећаним интересовањем и усредсређивањем туриста на нестандардне
туристичке производе. Због тога се у земљама с развијеном туристичком понудом све већа
пажња посвећује развоју руралног туризма који данас чини једну од важних компонената
развоја не само туризма, него интегралног и одрживог развоја села и руралних региона у
целини.

15

http://www.eu2006.at/includes/Download_Dokumente/Background_Information/WS2_EN_ 1 Abstract.pdf.
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БУГАРСКОЈ
Бугарска је у последњих неколико година, постала једна од водећих туристичких
дестинација у Европи. Осим туристичких производа, који су креирани на основу
културног блага и природних лепота, у туристичкој понуди Бугарске на европском
тржишту су кратки градски одмори (City Breaks) у Софији и другим већим градовима,
производи културног и руралног туризма, пословна путовања (MICE) и бањски туризам,
по коме ова земља постаје препознатљива на светском туристичком тржишту.Mоже се
закључити да је Бугарска једна од најбрже растућих туристичких дестинација у Европи,
пре свега захваљујући не само погодној клими, већ и умереним ценама, које су без обзира
на чланство ове земље у Европској унији (ЕU), веома ниске у поређењу са другим,
традиционалним европским туристичким дестинацијама. Највећи број страних туриста
долази из Велике Британије, Немачке, Русије и Скандинавије. Сектор туризма Бугарске
учествује са преко 16.7 % у бруто домаћем производу земље (BDP)16, што значајно
доприноси смањењу дефицита у буџету и представља кључни фактор економског развоја,
док учешће запослених у туризму у укупном броју запослених у Бугарској износи 15,7% у
2014 . години. У последњих седам година у туризам Бугарске су уложена значајна новчана
средстава, како у капиталне, тако и у директне инвестиције из сопствених (државних
фондова) и из ЕУ фондова. То је допринело смањењу незапослености, отварању нових
радних места и повећању прихода у државном буџету земље. Мада је туризам базиран
сектор за развој бугарске привреде, суочен је са новим изазовима, као што су привлачење
нових сегмената тражње и побољшање инфраструктуре. С тим у вези, неопходно је
развијати нове видове туризма и креирати конкурентне туристичке производе (базиране
на комбинацији атрактивних природних и антропогених садржаја), намењених новим
циљним групама и тржиштима.
Светски савет за путовања и туризам процењује да ће до 2017. године Бугарска
привући више од 16 милиона посетилаца годишње, што је дупло више у односу на 2009.
годину, када је евидентирано непуних 8 милиона туриста.17 Ово предвиђање указује на
велике могућности за улагање у постојеће и нове туристичке производе и садржаје, као и
туристичку инфраструктуру и супраструктуру. Осим развоја туризма сунца, песка и Црног
16
17

World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism Economic Impact 2014
WTTC-Tourism Industry sub-sectors, Country Report, Bulgaria, March, 2014

20

Природни услови као фактор развоја туризма Бугарске
мора, скијалишта и зимских центара, очекује се изградња аква паркова и терена за голф,
креирање атрактивних садржаја у културном туризму (археолошки туризам, тематске
културно туристичке руте), екотуризам, здравствени, као и „wellnes i spa“ туризам.

3.1. Карактеристике туристичког промет у Бугарској
Највећа предност Бугарске као туристичке дестинације је, да има повољне услове
за развој туризма током читаве године, у летњим месецима захваљујући мору, сунцу,
песку и плажама, а зими у ски планинским центрима. Циљеви стратегије предвиђени за
период 2009-2014. године нису могли у потпуности бити испуњени делом због лоше
инфраструктуре, а делом због скромне и неадекватне маркетиншке кампање коју је
Бугарска имала у овом посматраном периоду . Према подацима Националног завода за
статистику у 2013. години у Бугарској је евидентирано 9.191.782 долазака, што је за 3,7%
више него у 2012. години. Подаци у табели 3 , показују да је у 2013. години боравило
6.897.484 страних туриста тј. 5,5% више у односу на 2012. годину. Посматрано према
мотиву посете, најчешћи мотив за долазак 4.913.773 туриста су одмор и рекреација, што је
за 6,3% више него у 2012. години. Највећи раст од 24% имали су туристи чији је мотив
био посета родбини и пријатељима, укупно 194.361. Најмањи број долазака остварили су
страни туристи чији је мотив посете евдентиран као „остали“, којих је у 2013. години било
762.927, тј. за 5,8% више него у 2012. години.
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Табела 3. Доласци страних туриста у Бугарску према мотиву посете у периоду
2007-2013. године

Година

2007

2008

2009

2010

2011

4.227.519

4.484.248

143.591

144.308

933.501

971.735

742.402

727.732

2012

2013

2013Ú
2012

Одмор и
4.218.713
рекреација
Посета
75.162
пријатељим
и родбини

4.765.700

Пословна
путовања
Остало

375.613

418.374

481.795

497.276

Укупно
страних
туриста
Туристи у
транзиту

5.151.283

5.779.828

5.738.873

6.047.013

6.328.023

6 540 839 6.897.484

5,5,

2.574.464

2 753 144

2 133 932 2 327 021

2 384 798

2 325 713 2.294.298

-1,4

Укупно
туриста

7.725.747

8.532.972

7.872.805

2.384.798

2.325.713 9.191.782

3,7

98.478

3.809.561
151.508

1.075.300
702.504

8.374.034

4.622.710 4.913.773
156.361

194.361

1.040.488 1.026.423
721.280

762.927

6,3
24,3

-1,4
5,8

Извор :Национални завод за статистику Бугарске, Подаци су достављени од стране Министарства економије и
енергетике Републике Бугарске

Према подацима Националног завода за статистику Бугарске, Србија се као
емитивна земља налази на 7. месту. У 2013. години је евидентирано 303.184 српских
туриста који су посетили Бугарску, односно 10% више него у 2012. години.
Према подацима Националног завода за статистику Бугарске, земље ЕУ генеришу
значајан део туристичког тржишта Бугарске. У 2013. години број туриста из ЕУ је износио
4.174.580, за 0,7 % више него у 2012. години. Удео земаља ЕУ у укупном туристичком
промету Бугарске у 2013. години је износио 60,5%.
У 2013. години је укупан број туриста (држављана) Бугарске који су путовали ван
земље износио 3.929.648, што је за 4% више у поређењу са 2012. годином. Земље ЕУ је
посетило 2.080.367 Бугара, што је 9,9% више у односу на 2012 годину, док учешће посета
бугарских држављана у земље ЕУ износи 53%.
Бугарска као емитивно тржиште је мало, са само 758.296 путовања у 2012. У 2010.
број туристичких путовања у иностранство је опао са 24,6%, пре свега због погоршаних
економских услова, повећања незапослености и пада расположивог дохотка. Економски
22
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напредак води ка некадашњем расту по стопи од 16,7% у 2011, али је земља пала у
рецесију поново у 2012, што је довело до новог смањења одлазака у иностранство од 2,3%
у истој години.
Слика 1: Топ 10 државе у које су путовали бугарски држављани (туристи из Бугарске)
2013.године

Извор: Национални завод за статистику Бугарске

3.2. Инфраструктура као основ развоја развоја различитих видова туризма
Развој туризма сваке земље се базира на природним и антропогеним елементима.
Користи од туризма настале преко мултипликативних ефеката од туризма се сагледавају и
кроз остале привредне гране на националном нивоу као последица потрошње искључиво
иностраних туриста. Новац који они троше кроз више трансакција кружи у привреди једне
земље, вршећи додатне ефекте на ту привреду, све док се постепено потпуно не повуче из
ње у штедњу или увозна плаћања.18
Мећутим, за развој туризма, па и свих корисних ефеката од тога, неопходна је добра
саобраћајна и комунална инфраструктура, као и развијена туристичка инфраструктура и
супраструктура. Ови појмови су као и код нас, у Бугарској дефинисани Законом о
туризму.

18

Унковић С.,Зечевић Б, (2006), Економика туризма, Београд
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3.2.1. Саобраћајна инфраструктура
Земље које теже да развијају туризам морају да имају квалитетну саобраћајну
инфраструкутру. У Бугарској су сви видови саобраћаја (друмски, ваздушни, речни и
морски) и саобраћајна инфраструктура на задовољавајућем нивоу. Према најновијим
подацима Завода за статистику Бугарске, укупна дужина друмске мреже у 2012. години је
износила 12.358.000 km, на којој је евидентирано 518.148.000.000 путника.19 Морски
саобраћај се одвија на површини од 195.000.00 km. У 2012. години бележи око 3.000.000
путника. Ваздушни саобраћај покрива 2.211.000 km. Савремени електрифицирани
железнички саобраћај покрива површину од 285.589.000 km, док је број путника који је
користио овај вид превоза у 2012. години износио 1.600.000.000. Кроз Бугарску пролази
више великих европских саобраћајних коридора. Они укључују међународне путне правце
који повезују Западну и Централну Европу и Блиски Исток (од Београда до Софије и
Свиленграда), саобраћајне везе до Багдада и Басре у Персијском заливу, од Балтичког до
Егејског мора. Бугарска је повезана и са транс - европским мрежама, које воде од Берлина
до Прага, Будимпеште, Софије, Солуна, Истанбула и од Драча до Тиране и од Скопља до
Софије и црноморских лука Варне и Бургаса. Ове транспортне коридоре спаја и
железничка пруга. Река Дунав повезује Бугарску воденим коридором од Рајне, кроз читаву
мрежу пловних путева спајајући је са западном Европом20.
У Бугарској постоји чак пет аеродрома: у Софији, Пловдиву, Горњој Ораховици,
Варни и Бургасу. Три међународна аеродрома опслужују путнике. Аеродром Софија је у
континенталном делу земље, док су аеродроми Бургас и Варна на обали Црног мора.
Пловдив је углавном резервисан за „charter” летове а од 2010. године одвија се све
интензивинији саобраћај нискобуџетних авио компанија.
3.2.2. Туристичка инфраструктура и супраструктура
Најновија верзија Туристичког акта – документа у Бугарској (Тourisam Аct) донета је
2010. године од стране Савета за туризам на националном нивоу. Овим Законом је слично
као у Закону о туризму Републике Србије дефинисана: Туристичка инфраструктура „као
објекти за информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста, и
19
20

Statistical Reference Book 2013, National Statistic Institute,Sofia, 2013
Statistical Reference Book 2013, National Statistic Institute,Sofia, 2013
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то: скијалишта, купалишта и плаже, тематски и забавни паркови, туристички
информативни центри, центри за прихват туриста и посетилаца, одморишта поред путева,
објекти наутичког туризма, терени за голф, тенис терени, отворени и затворени објекти
спортске рекреације, мале вештачке акумулације са купалиштем, базени за купање,wellnes
објекти, забавно рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, видиковци,
панорамски путеви, бициклистичке стазе, пешачке стазе, стазе за моторне санке и слично),
уређене обале река и језера, објекти за посматрање природних реткости, објекти за предах
и краће задржавање туриста, објекти за авантуристичке активности и друго.”21
Према подацима Националног завода за статистику Бугарске у 2011 години,
Бугарска је имала 3.776 смештајних објеката (хотела, мотела, одмаралишта, брвнара) са
укупно 283. 251 лежајем, што је повећање од 6,9% од укупног броја смештајних објеката у
2010 години. Економска криза довела је до одлагања изградње многих грађевинских
пројеката те се не очекује велики пораст броја лежајева. Међутим, укупан број лежајева у
туризму Бугарске је подцењен из разлога што постоји велики број званично
нерегистрованих смештајних капацитета. У 2011. години три управна округа на
црноморској обали (Бургас, Варна и Добрич) и Софија чинилису 71,9% од укупног броја
регистрованих лежајева у Бугарској22 Категорисани смештајни капацитети су скоро
подједнако расподељени између једне до две звездице, три звездице и четири до пет
звездица.
У 2011. години евидентирано је 5.310 запослених у смештајним капацитетима у
јавном сектору, што је 5% од укупног броја запослених у новооснованим смештајним
капацитетима у Бугарској у посматраној години. У истом периоду у новооснованим
смештајним капацитетима у приватном сектору регистровано је 109.546, што је 95% од
укупног броја запослених у свим новооснованим смештајним капацитетима.
У 2012. години евидентирано је 5.030 запослених у смештајним капацитетима у
јавном сектору, што је 5% од укупног броја запослених у новооснованим смештајним
капацитетима. Број запослених у новооснованим смештајним капацитетима у приватном
сектору (хотел, мотел, планинска кућа за одмор, приватни смештај и сл.) у 2012. години
износио је 104.783, што þини 95% од укупног броја запослених у новооснованим
21

Унковић., Зечевић В., (2006),Економика туризма,Економски факултет. Београд
C. Costa, E. Panyik & D. Buhalis (2013): European Tourism Planning and Organisation SystemsVol.II. National case studies,
Channel View
22
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смештајним капацитетима у посматраном периоду. Према званичној статистици у периоду
од 2009 до 2012. године основано је највише хотела, углавном због тога што су имали
добру полазну развијеност.
Према подацима статистчког завода Бугарске попуњеност капацитета у хотелима је
била највећа у 2012. години и износила је 38,8%, док је најмања попуњеност капацитета
евидентирана у 2009. години када је износила 26,3% на годишњем нивоу.
Табела 4. Врсте смештајних капацитета у Бугарској 2009-2012. године

Године

Број хотела

Број camping
места

2009
2010
2011
2012

1.784
1.823
1.862
1.936

12
10
13
9

Остали
смештајни
капацитета
1.737
1.707
1.901
813

Укупно

3.533
3.540
3.776
2.758

Извор: Обрада аутора према Statistical Reference Book 2013, National Statistic Institute,Sofia, 2013.

3.3. Облици развоја туризма Бугарске
Теденције на савременом туристичком тржишту указују да се захтеви корисника
туристичких услуга , мењају динамичним темпом, па Бугарске као туристичка дестинација
покушава да их испрати креирајући разноврсну понуду. Дуги годишњи одмори замењују
се више краћим одморима , па се ускладу са тим формирају нови туристички производи.
Стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске дефинише турстичке производе
чији развој и побољшање квалитета треба континуирано прилагођавати захтевима
туристичке тражње. То су: приморски, планински, културни, здравствени, екотуризам,
рурални туризам, пословна путовања , спортски, авантуристички и хоби туризам, голф
туризам и ловни туризам.
3.3.1. Приморски туризам
Највећи део прихода од туризма Бугарска остварује захваљујући сунцу и мору и
дугим пешчаним плажама. Имајући у виду предности за развој приморског туризма и
повољних природних услова (умерена клима, широке плаже, фин песак), десет бугарских
плажа добило је међународно признање „Плава застава“.
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Укупна дужина бугарске плажне линије је 378 километара. Вода Црног мора је
ниског салинитета и умерене температуре преко лета, од 22 до 24 C° ствара идеалне
купалишне услове. Плиме и осеке су незнатне. 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 Константин и Јелена, Ривијера,
Елените, Русалка, Сунчев Брег, Ђуни као и приморски градови Варна, Бургас, Созопол,
Поморје, Несебар, Приморско итд23.
У приобаљу постоји могућности за развој spa I wellness туризма захваљујући
минералним ресурсима и модерним балнео-лековитим и spa центрима . Постоји адекватна
туристичка инфраструктура и супраструктура (довољан број хотела високе категорије 4 и
5 звездица) и повољан однос цене и квалитета у пансионској и ванпансионској понуди
туристичких роба и услуге. Један од највећих недостатака овог туристичког производа
Бугарске је изражена сезоналност (у летњим месецима) што узрокује и смањење прихода
од туризма на локалном нивоу (становништво остаје без алтернативних извора прихода у
вансезони, јер са завршетком туристичке сезоне престаје и ванпансионска потрошња).
На црноморској обали примећена су бројна клизишта и ерозивни процеси,
неодржавање транспортне мреже, и мреже водоснабдевања, као и неадекватна
канализациона инфраструктура у оквиру хотелских комплекса.
Људски ресурси се запошљавају само сезонски и престанком њиховог рада престаје
и сваки вид њихове едукације у циљу побољшања квалитета рада и увођења иновација у
пословне процесе. Не постоји реална база података смештајних јединица која би дала
могућност инвестирања у комуналну инфраструктуру и директне стране инвестиције у
овај део Бугарске. У циљу спречавања ових слабости, држава је стимулисала развој
приморског туризма, мерама и инструментима усмереним на повећање квалитета и
креирање одрживог интегрисаног туристичког производа на Црноморској обали.
Побољшане су промотивне активности на међународном и домаћем туристичком
тржишту. Појачана је контрола спровођења Закона одрживости територије и Закона о
одрживости Црноморске обале, у циљу ограничавања и заустављања непланске изградње
у туристичким комплексима. Туристика привреда Бугарске је усмерена ка увођењу
23

Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013
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иновација у туризму (посебно у хотелској и гастро делатности) како би се прилагодила
захтевима туристичке тражње Бугарске, у циљу унапређења квалитета туристичког
производа сунца, мора и песка.
По питању комерцијализације и продаје, лојални клијенти се стимулишу попустима
(сезонски попусти, попусти за продужетак боравка и сл.). Појaчане активности су
усмерене на привлачење страних и домаћих инвестиција у инфраструктурне пројекте у
изградњу хотела, и других објеката за забаву и релаксацију (аква паркови, тематски
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
посећености 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 активни геодинамични процеси.
Слика 2: Летовалиште Златни Пјасци

http://bulgariatravel.org/en/gallery
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3.3.2. Бањски туризам
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 Cº. 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 сл.
Органско блато (биљног порекла) се може наћи у местима Ћустендил и Содово. И поред
значајних предности и потенцијала, бањски туризам није оцењен као приоритетни вид
туризма у Националној стратегији одрживог развоја туризма Бугарске. У овом сегменту је
евидентан недовољан број квалификованог медицинског и туристичког кадра. Правна
регулатива која се односи на ову грану туризма је непотпуна и потребно је да се ажурира.
Једна од највећих мана бањског туризма је недостатак стратешког документа развоја или
бар акционог плана развоја. Цена минералне воде која се користи у лековите сврхе је
веома висока, што дестимулише развој овог вида туризма. Промотивне и маркетиншке
активности бугарских бања, spa I wellnes производа у иностранству су врло скромно
заступљене.24
3.3.3. Планински туризам
Планинска подручја са надморском висином до 600 m заузимају 28% бугарске
територије и покривају шири регион у централним, западним и јужним деловима земље,
укључујући и највишу тачку на Балканском полуострву (2 925 m). Разликују се по
атрактивним литицама, лековитој клими, релативно дугом периоду снежног покривача,
обиљу воде и великом биодиверзитету. Планински туризам у Бугарској је базиран на
повољном рељефу и климатским условима који погодују развоју овог туристичког
производа. Зимски одмор је углавном повезан са активностима на снегу (скијање, вожња
саоница итд) Савремени планински туризам у Бугарској одвија се у 16 планинских
24
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центара и у стотинак села и области које немају званичан статус рисорта. Највећи део
туристичких центара чине села или мањи градови са популацијом од 500 до 10.000
становника, лоцирани на испод 1000 m надморске висине. Постоји 15 ненасељених
комплекса попут Пампорова и Боровеца, од којих су сви испод 1600 m надморске висине.
Резултати истраживања у местима које посећују бугарски туристи током зимских одмора
потврђују да су Банско и Пампорово најомиљенија одмаралишта домаћих туриста На
њима је развијен рекреациони (спортски) туризам у комбинацији са алтернативним
облицима - активностима које допуњују понуду током зимске и летње сезоне. Рекреација
у затвореним просторима (фитнес, 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. Планински
туризам чини значајни удео домаћег туристичког тржишта. (20% посета и 17% ноћења) и
14% од укупног туристичког прихода Бугарске. Домаћи туристи преовлађују у малим
планинским центрима, али је њихово присуство приметно и у великим центрима. Кратак
боравак (од 2 до 3 дана) последица је лошег снабдевања и ограничених могуђности за
слободне активности и нивоа цена које су према локалним стандардима високе .Уочава се
велика диспропорција између одмаралишта Боровец, Пампорово и Банско у којима се
налази свих 40% лежајева у планинском туризму Бугарске и осталих туристичких центара.
У њима преовлађују велики хотели са просечним капацитетом од 124 лежаја у којима је у
2013. години, остварено 56% ноћења и 72% прихода у планинском туризму земље. У
њима је евидентирано чак 83% страних туриста који су дошли у Бугарску. Њихова
основна карактеристика се односи на структуру смештајних капацитета која се разликује
од других планинско туристичких центара у земљи.25

25
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Слика 3: Мапа ски центра Боревец

Извор: http://bulgariatravel.org/en/gallery

3.3.4. Рурални туризам
Због карактеристика понуде и тражње у руралном туризму на туристичком тржишту,
овај вид туризма се може сврстати у производе посебног интересовања. То је из разлога
што нуди низ активности својствене производима тематског туризма, као што су: лов,
риболов, пешачење и сл. То их издваја и чини различитим од садржаја у масовном
туризму.26 Стратегија развоја туризма Бугарске 2009-2013 идентификовала је следеће
предности развоја руралног туризма од којих се издвајају следеће: упознавање 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 флором и фауном;
лов, риболов, јахање, планинарење и друге активности у природи; могућности пружања
услуга смештаја у природи (смештајне јединице су углавном у приватном власништву,
најчешће у руралним и сеоским срединама). У 2013. години у селима Бугарске живело је
26
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више од 1,9 милиона људи, односно 27% укупно од 7,3 милиона становника. Рурална
популација је носилац аутентичности, дугорочности и атрактивности 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 итд. Зато је неопходно да се у контекст одрживог развоја туризма
укључе демографске карактеристике сеоског становништва Бугарске. Развој руралног
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 локалном становниству и повећава интересовање туриста за народну
радиност и културу, а истовремено утиче и на имиџ Бугарске као земље богате традицијом
Насупрот идентификованим предностима за развој руралног туризма у Бугарској, не
постоји јасна визија и стратегија његовог развоја. Препреке за развој овог вида туризма у
Бугарској, односе се на низак квалитет услуга у руралном турзму, недовољно едукованом
Слика 4: Изглед куће за пружање услуга смештаја и исхране у приватном домаћинству
руралним областима Бугарске

Извор: http://bulgariatravel.org/en/gallery

особљу, које ради на пружању услуга и непостојање општеприхваћних стандарда за
управљање развојем овог произода, и адекватних механизама за ефикасну, јефтину и брзу
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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 агецијама итд) није
на задовољавајућем нивоу.27

3.4. Туристичке регије Бугарске
Иако туризам у Бугарској има деценијску традицију, још увек нису довољно
проучене туристичко – географске регије, па ни поједина туристичка места. На територији
ове ове земље издвајамо Црноморску регију, Долину ружа, Рилско-западнородопску и
Софијску регију.
3.4.1. Црноморска ривијера
Окусницу ове обале чине два лучка града: на северу је Варна и на југу Бургас. То
значи да се могу издвојити северни и јужни део ривијере, при чему је подручје око Варне
туристички старије и знатно изграђеније, што је и последица саобраћајних веза, које су
повезивале Софију са Варном.
Чак је и некадашња бугарска владарска породица овде имала летњиковац, што је по
аналогији морало утицати на стварање репутације овог туристичког места. Треба указати
на чињеницу, да се у близини Варне налази чувена пешчана плажа Златни Пјасци, који су
многи са оправдањем називали источно ривијером или Ривијером социјалистичког света.
Име Златни Пјасци потиче од од песка боје опалог лишћа, који покрива плажу на дужини
од 3 km. У бројним модерним хотелима подигнутим на благој планиској падини која се
спушта према мору, летује највећи број туриста.

27
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Слика 5 : Приморски туристички центри Бугарске

Извор:www.almaholiday.rs

Непосредно залеђе је пријатног изгледа: брежуљкасто, обрасло шумом, воћњацима,
виноградима. Са летовалиштем Златни Пјасци просторном и широком плажом, се спаја
туристичко место Дружба. У њему су саграђена бројна одмаралишта привредних и
друштвених организација из читаве Бугарске. Само 8 km јужно од Дружбе налази се
најлепши (називају га „Бисер Црног мора“) и највећи Бугарски град на Црном мору,
Варна. Ово старо насеље лежи у малом заливу. Варна је се комплексан, привредни центар,
уз то врло важно културно и туристичко средиште, а располаже модерним хотелима, има
лепу плажу , лепо уређене паркове и спортске терене. Најпосећенији локалитети су римске
терме, ранохришћанска базилика са величанственим мозаицима, Етнографски музеј. Међу
значајним купалишним центрима, издвајају се Албена и Балчик. Албена има 7km дугачку
плажу, где сваке године борави око 100.000 туриста. Овај центар и околину карактерише
добро очувана животна средина, а уз морске услове, термоминералне изворе и лековито
блато, што пружа изузетне погодности за развој здравствено – лечилишног, спортско –
рекративног и културно – манифестационог туризма. По туристичком промету и степену
изграђености туристичке инфраструктуре, Сунчев брег се може такмичити са Златним
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Пјасцима. Лоциран пред ртом Емин и на улазу у један мали залив са песковитом плажом,
топлим и мирним морем, као и бујним зеленилом основне су предности овог туристичком
локалитета у, анимирању туриста. Несебар је купалиште који се налази само 4 km јужније
од Сунчане обале. То је „бугарски Свети Стефан“, тј градић подигнут на острву који је
насипом спојен са копном. Спада у најстарија насеља црноморске обале. Некада рибарско
насеље, данас туристичко место, красе остаци древних капија и утврђења, уске улице,
старе камене куће, бројне цркве. У врху Бургаског залива налази се лучки град Бургас,
такође сложених функција, међу којима се шестдесетих појавила и туристичка. Она се
развила на погодној клими, песковитим плажама и топлом мору. Најперспективнији
туристички центар на јужнобалканској ривијери јесте градић Созопол, иначе најстарији
град на бугарској обали Црног мора. На његових неколико плажа истовремено се може
сместити 300.000 купача. Привлачност овог места повећаавају три сликовита острвца28.
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 Казанличка – повезује река Тунџа,
лева притока Марице. Котлине се налазе у изразитој заветрини, те се одликују пријатном
жупном климом. Са друге стране, тло је плодно јер се развило на палеозојкој основи а уз
то натапају га Tунџа, Стрyма и бројне притоке. Тако су се у овoj удолини створили
изузетни услови за гајење цвећа, особито ружа. Доскора 120 села поређаних од Карлова до
Казанлика, бавио се гајењем ружа, те је читав крај имао монокултурна обелжја. То је
природна и највећа парфимерија у Европи. Већ осамдесетих година XX века, почело је
запостављање гајења руже, јер је дошло до конкуренције вештачког уља природном.
Бугарска је своју „долину ружа „ могла одлично искористити у туристичком смислу, јер у
њој није само ружа мотив привлачности, него предеона слика у целини. Сликовита
планина Балкан, на северу са својим шумама, рекама и природним реткостима могла би да
послужи као згодна допуна туристичким вредностима „Долине ружа“.

28
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3.4.3. Рилско-западнородопска регија
Ова регија представља највиши планински простор на Балкану. Мусала (2.925 m) је
највиши врх. Привлачност овог планинско простора повећавају његових 100 глацијалних
језера, из којих истичу Марица, Места, Искар, Рилска река и бројни мањи токови. Око
једне трећине површине Риле налази се изнад 2.000 m надморске висине, што је од
важности за одржавање снежног покривача, па самим тим и за дужину зимско –
туристичке сезоне. У северном подножју планине, у истоименој котлини, а на 950 m
надморске висине, лежи сликовити стари бугарски Самоков. Лоциран на реци Исакр, он је
још у римско доба престављао важну трговачку станицу на путу од Јадрана ка Тракији.
Самоков је исходиште ескурзија за Боровец и високе регионе Риле. Боровец се развио
почетоком XX века у најгласовитије планинско-туристичко средиште Бугарске. Из
Боровеца полазе главне планинске алпинистичке маршуте на Мусалу, а пошто снега има
од новембра до маја, овде је изграђено 12 скијашких стаза. Нови зимско туристички
центар Банско на падинама Пирин планине. Банско је 160 km од Софије, са неколико
нових хотела, изузетно атрактивним ски стазама и лифтовима.
Рилски манастир, саграђен у долини истоимене реке, на висини од 1.200 m,
представља најзначајнији бугарски манастир и изузетно светилиште Бугарског народа.
Основан још у X веку, више пута је био рушен лавинама, пожарима и освајачким
походима. У његовој библиотеци чувају се старе и ретке књиге и повеље бугарских
владара. Због велике културне, духовне и патриотске улоге коју је вршио током хиљаду
године година постојања Рилски манастир је проглашен за национални споменик културе.
Поред рилског у регији има још неколико интересантних манастира: Кокаљански,
Дивотињски, Бојанска црква са фрескама старим преко 700 година. Северозаподно од
главног трупа Риле је град Ћустендил, подно Осоговских планина, са уским улица и
верским објектима.
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Слика 6: Рилски манастир

Извор:www.znanje.org
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Горњотракијске низије, нагнут према северу, те природно гравитира према Пловдиву и
Пазарџику. Место где у Бугарској постоје тако разнолики туристичко – географски
потенцијали као у овој регији (природна и вештачка језера, многобројни термални извори
топографске и климатске погодности за зимско-спортски туризам и планинарење, стари
манастири). Само у јужној Бугарској избија око 250 термалних извора. Од тога, 72 извора
избија у Чепинској котлини од којих је десетак каптирано и спроведено у модерна бањска
купатила, стацонаре и хотеле. Око ових терми раније су постајала три села, која су се
времном спојила и изградила највећи бањски центар у Бугарској, Велинград.29
3.4.4 . Софија са околином
Ова туристичка регија је врло живо и посећено туристичко подручје. Са друге стране
њено милионско становништво осећа све веће потребе за одмором и рекреацијом, што
показује и интезивна изградња вила и викендица. Као важна тачка на међународној
саобраћајници, као крупан привредни и културни центар, Софија сваке године увећава
број смештајних капацитета, како би се задовљилле потребе боравишног туризма
међународног транзита, који се одвија између Средње и Западне Европе на једној и
29

Плавша, Ј., (2007): Туристичке регије света, Нови Сад
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Истанбула и Југозападне Азије на другој страни. Ближа и даља околина Софије располаже
са квалитетним просторним погодбама за одмор и рекреацију разних врста: за купање у
вештачким језерима и термалним изворима, за планинарење и смучање по Рили, за излете
до клисура Искра, Перника. И сама Софија привлачи туристе својим културноисторијским споменицима, културно – уметничким институцијам и манифестацијама. Из
дугог постојања овог града, којег су основали Серди, постоје бројни вредни локалитети и
грађевине. Поред археолошких налаза, међу најстарије објекте спадају римске зидне и
римска ротонда, затим црква Свете Софије, црква Св. Петке, храм Александра Невског
спада у најмонументалније грађевине у Европи, Бујук џамија.
Слика 7: Храм Александра Невског

Извор: http://bulgariatravel.org/en/gallery

У стилу необарока подигнуте зграда Бугарског парламента и Академија наука, док је
зграда Софијског универзитета „Свети Климент Охридски“ у стилу неокласицизма. Поред
великог броја знаменитих грађевина туристи радо обилазе и бројне споменике од којих су
најинтересантнији: Споменик Василу Левском, Споменик Ћирилу и Методију, Споменик
Слободе..
Пошто је Витоша релативно близу, посећује је велики број туриста и зими и лети.
Међу најпосећенијим локалитетима на овој планини спада комлекс Алеко- Витошка
гордост. У околини Софије, поред планина и зимских центара, велики је број других
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интересантних туристичких локалитета. Југоисточно од Софије се налази значајна,
средњовњковна тврђава Урвич. Подно планине Љуљин, југозападно од Софије су бање:
Банкја, Горња и Овча купељ. Подно Риле је Сапарева бања, са најтоплијом водом на свету
(100C°). Према Пловдиву је Момина бања30.

30

Плавша ,Ј.(2007): Туристичке регије света, Нови Сад
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4.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ КАО ФАКТОР ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА
БУГАРСКЕ
На контакту Европе и Азије, налази се Бугарска, мада мала држава али природно

веома разнолика и привлачна са елемeнтима туристичке понуде које могу анимирати
широку али и софистицирану туристичку тражњу. Црноморско приморје, планине са
високим врховима прекривеним снегом, равнице, реке, многобројна језера доприносе
значајној туристичкој атрактивности ове државе. Захваљујући добром географском
положају туристима у Бугарској је омогућено скијање зими, а уживање у мору, сунцу,
плажама лети.
Слика 9: Национална застава Бугарске
Слика 8: Грб Бугарске

Извор:Влада Републике Бугарске

Извор:Влада Републике Бугарске

4.1. Географски положај
Бугарска је земља у југоисточној Европи. Она је и Балканска земља, смештена у
југоисточном делу Балкана. Изласком на Црно море она је и црноморска земља. Северним
делом Бугарске протиче међународна река Дунав, те носи атрибут подунавске земље. Све
то указује на повољан географски положај Бугарске, који има велико међународно
значење. Средином

Бугарске пролазе најважнији међународни путеви, односно
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железничке и друмске саобраћајнице, које су најкраћа веза између средње и западне
Европе и југозападне Азије. Те саобраћајнице пролазе и кроз нашу земљу долином
Мораве и Нишаве. Код Димитровграда улазе у Бугарску. Тамо се пут наставља Софијском
котлином и долином реке Марице у Турску31. Најповољније за земљу јесте то што се
налази тренутно налази на копненој магистрали Београд-Софија-Истамбул. До сада
Бугарска није довољно искористила то што је на тако прометном и економски исплативом
месту.
За сада, Бугарска није потпуно повезана аутопутевима са суседима што је велики
недостатак ове земље мада се на овоме проблему већ годинама интензивно ради. Од
изузетног значаја јесте повезивање са Србијом и Турском. Бугарска има 3000 km пута од
чега је 2327 km асфлатираних. Укупна дужина железница износи 5770 km.
Бугарска се протеже на 42º 39' сгш и 25º 24' игд. Површина износи 110.912 km²,
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 2.245 km, од тога
копнене 1.181 km, граница дужином река 686 km док је дужина обале 378 km.
Најисточнија тачка јесте 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. Иако је то
мало познато, бугарска има свој институт истраживања на Антарктику, па се и то може
сматрати њеном условно најјужнијом тачком.
Најзападније се налази област Ђустендил одакле се са врха планине Шелум Камак
могу видети градови у Србији, Македонији и Бугарској. Према подацима из 2007.год број
становника Бугарске износи 7.640.000. Налази се у у истoчноевропској часовној зони.
Главни град је Софија. Службено име је Република Бугарска. Чланица је ЕУ И НАТО-А.

31

Др. Раде Давидовић,(1999):Књига 2, Регионална географија- Географске регије европских држава, Институт за
географију , Нови Сад
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Слика 10: Географска карта Бугарске

Извор: www.wikipedia.com

4.2. Природни потенцијал - Рељеф
Природни пејзаж Бугарске је разноврстан и састоји се од низије, равница, висоравни,
рeчних долина, котлина и планина различитих висина. Око 70 % територије земље је
брдовито, а 30 % је планинско земљиште. Просечна надморска висина земље опада од југа
ка северу и од запада према истоку и износи 467 m.
Основне облике рељефа у Бугарској представаљају два изразита планинска подручја,
Родопи у југозападној и Стара планина или Балкан у централном делу Бугарске, између
њих се 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 орогенезe, 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.
Заузимају 1/7 Бугарске територије. Између планина реке су дуготрајним радом усекле
своја корита. Разноликост рељефа и пејзажа, чине родопски планински простор
привлачним и занимљивим. Смењују се питоме долине у које допиру благи утицаји
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средоземне климе и високи планински предели алпског изгледа. Најпознатији планински
масиви су Родопи, Витоша, Рила и Пирин.
Слика 11: Родопски планински систем

Извор:www.wikipedia.org

Дужина Родопа је око 220-240 km, а ширина до 100 km. Планина има два дела,
западни који је виши и пространији и и источни чија средња надморска висина не прелази
320 m.
Средња надморска висина Западних Родопа износи 1098 m док највиши планински
врхови, као што су Сјутка и Перелик, прелазе 2000м. Лепотом и значајем се издваја Рила,
на којој Мусала (2,925 m), највиши врх Буграске, Балкана и југоисточне Европе. Рила има
још 90 врхова и литица изнад 2.000 m и око 30 врхова изнад 2.500 m надморске висине.
Познато је и око 150 малих али прекрасних језера настали радмо ледника. Пашњаци
прекривају простране висоравни који подсећа на пејзаж Алпа.32
Планина Пирин је стара громадна планина, налази се такође 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 плание је висок 2914 m и зове се Вихрен.
Стара планина или Балкан, насупрот називу је млада веначна планина настала за
време алпске орогенезе. Протеже се средином Бугарске у дужини од 570 km. Иако млада
планина у свом саставу има старијих стена са лежиштима руда. Балкан дели северну

32

Др. Драгутин Петровић, др. Предраг Манојловић ,(2003): Геоморфологија , Београд
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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
(Искра), Средњи (део Шипке) и Источни Балкан (до Црног мора). Највиши је средњи део
Ботев (2.371 m). Балкан има важну улогу преграде која зауставља продор хладних
ваздушних маса са севера у јужну Бугарску. Балкан је лако проходна планина и није била
препрека ни сеобама, а није препрека ни данашењем саобраћају јер има доста превоја и
прелаза. Балкан је шумовита планина (турска реч Балкан значи шумовита планина.
Асиметрична је правцем север-југ. Јужна страна има већи нагиб од северне и прелази у
подбалканске котлине. Подбалканске котлине простиру се од запада према 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.
Слика 12: Стара Планина

Извор: www.wikipedia.org

Горњотракијска низија се налази око реке Марице, а ограничеан је Родопима и
Балканом. Топоним за овај низијски део је Маричка низија. Она је део Тракије, историјске
и географске области, која захвата површину три државе: Бугарске, Грчке и Турске.
Највећи део са налази на територији Бугарске. То је плодно и најгушће насељено подручје
Бугарске, у које с југа допире топли ваздух с Егејског мора. Она је дуга око 200 km, а
широка 40 – 70 km. Њен равничарски карактер долази до изражаја код градова Пловдива и
Стара Загора. То су обрадиве површине на којима, успевају различите културе (дуван,
памук, поврће.)
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Дунавска плоча се налази у северној Бугарској, постепено се спушта са планине
Балкан до реке Дунав. Нема својство низије, већ више изгледа као висораван. Степских је
карактеристика. На западу се простире до реке Тимок, а на истоку до Црног мора у
дужини од 500 km, док јој је ширина износи 20-120 km. Изграђена је на предбалканској
платформи познатој као „Мезијска плоча“. Основа дунавске плоче је од палеозојских
метаморфних шкриљаца, на коју налаже слој мезозојских и кенозојских седимента, а
преко плеистоцени покривач од леса, који чини главну подлогу плодној црници. Дебљина
лесног покривача је од 40 – 60 m до 100 m. Речне долине су засуте квртарним седиментима
песка и глине. Дунавска плоча се дели 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, у непосредној близини
Црног мора. Дужина износи 378 km, а дужина плажа прекривених песком је 200 km.
Ширина је од 10 km па до 40 – 50 km. Проширења овог дела су код Варне и Бургаса, а
сужења су на југу и у средишем 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. Крај Балчика и Каварне је изграђен од кречњачких
стена које су пресекле шумовите долине. Код туристичких места Албене и Златни пјасци
рељеф је растресит са типично изразитим свученим, степеничастим карактером. 33 Даље
према југу се простире Франгеска висораван испресецана долинама које су обрасле густе
Лонгоз шуме. 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.

4.3. Природни потенцијал – Клима
Бугарска се налази у умерeно-географским ширинама па је клима погодна за развој
различитих видова туризма. Клима у Бугарској уопштено гледано је умереноконтинентална са четири годишња доба: хладне и влажне зиме са снежним падавинама и
средњом температуром од 0ºC, хладно и влажно пролеће, топло лето, кишовито на
33

Др. Раде Давидовић, цит.дело.
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почетку сезоне, касније суво, са средњом температуром од 23˚C и сунчана и ветровита
јесен. Просечна годишња количина сунца за територију износи 2500 h. Клима Бугарске је
под утицајем опште циркулације ваздуха повезане са Исландским циклонoм, 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 ° и 14 ° С, са доминантном
температуром између 11 C° и 12 C°. Ова цифра у великој мери зависи од надморске
висине. У планинама, на већим надморским висинама топлотни услови се мењају са
порастом надморске висине, тако да је преко 2.300 метара надморске висине просечна
годишња температура је испод нуле (Мусала - 2,9 C°). У низијама и подножју северне
Бугарске најнижа просечна месечна температура је у јануару (-1,4 ° и -2.0 C° ), а у јужној
Бугарској (без равнице) просечна јануарска температура је између 0 C° и 1-2 C°. У
планинским пределима (1.000 - 1.200 m) и равнице, просечне јануарске температуре су
између -2 °- 4 C° . У вишим котама, најниже температуре се бележе у фебруару; просечна
месечна фебруар температуре су између -8 ° -10 ° С. Током овог месеца Мусала са
просечном температуром од -11.6 C°. Уз обалу Црног мора, просечна месечна температура
у јануару и фебруару су изнад нуле. Уз обале северне земље, они су 0.8 ° - 2 C° , и дуж
јужне обале су 2.4 - 3.2 C°. Највеће просечне месечне температуре су обично за месец јули
и август.. Региони ван планинама северно од Балкана имају годишњу температуру од око
22 C° јула, а у равницама и подножју на југу температуре у распону између 23 ° - 24 C° . У
планинским областима (1.000 - 2.000 m) температуре варирају од 12 ° - 16 C° , и преко
2.300 метара, од - 5 - 8 C°.
Киша је неједнако распоређени широм земље. Постоји значајна одступања у
просечном годишњом падавина од 500 - 550 mm у долини Дунава и Горњотракијске низије
до 1.000-1.400 mm у алпском регионима. Годишња количина снежног покривача у
Бугарској је нестабилна, и показује значајна одступања, како у погледу подизања и
географске локације. У нижим деловима земље, задржавања снежног покривача од
децембра до марта, а дуж црноморске обале и на подручју јужно од балканских планина
остаје само месец дана, од јануара до фебруара. Снег пада повремено током других
годишњих доба (у новембру или априлу, на пример). Али на овим просторима готово да
не постоји стални снежни покривач. Због честих загревање температуре ваздуха на више
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од 0 ° С, се снег отопи неколико пута током зиме. На надморској висини од 1.000-1.500 m,
снег траје 4-5 месеци, и преко 2.000 метара - од 7 до 9 месеци.
Континетални климат имају северни и средњи део западне Бугарске, с наглашеним
разликама између лета и зиме. Забележен је апсолутни максимум од 42 Cº и апсолутни
минимум од -38ºC, те код екстремних вредности годишња амплитуда износи 70ºC.
Карактеристичан је тзв. „черни ветар“ који проузрукује суше. Он дува из североисточног
квадранта, лети, када се копно угреје. Зими је обрнуто, копно се брзо расхлади и тада је је
северна Бугарска под утицајем хладног ваздуха, који долази у доње Подунавље са
североистока, из расхлађеног евроазијског 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,
посебно зими. Лета су топла али мање влажнa, па је суша готово редовна појава. Овим
просторима потребно је наводњавање. Овај регион карактерише се великим бројем
cунчаних сати (око 2.400 h/god). У котлинама јужне Бугарске то се повољно одразило за
гајење винове лозе, памука и других култура, а на Црноморском приморју још већи број
сунчаних сати, са топлим летима готово без кише, што погодује развоју купалишног
туризма.
Планиниски 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 1000 mm, а местимично и више. Зими падне много снега који
се понекад задржи и до шест месеци. У појединим највишим деловима има га целе
године.34

4.4. Минерални ресурси
Бугарска је релативо богата различитим врстама металичних и неметалчних
минералним сировинама. Сваки стенски комплекс има свој потенцијал. У северној
Бугарској која је изграђена од седиментних стена од минералних сировина доминирају
кречњаци и лапоровити глиници, који користе за потребе цементне индустрије, затим

34

Др. Раде Давидовић, цит.дело.
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песак и шљунак који се користе у грђевинарству, 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 полументали. Од
неметаличних сировина, различити типови стена за грађевинску употребу заузимају
посебно место. То су пре свега мермерни блокови са предивном структуром. У
централном делу Балкана углавном се експлотише руда бакра и злата. У централним
Балканидима посебно место заузимају рудници мрког угља и лигнита. Родопска тектонска
зона богата је рудама (полиметаличне руде, руде олова и цинка, злата и сребра). Од
великог значаја неметалични ресурси: мермер, гнајс, шкриљци и туфови

палеогене

старости. Геолошким истраживање је идентификовао око 40 басена угља, који заједно
садрже скоро 3 милијарде тона доказаних реалних резерви. Од резерви, практично све је
лигнит. Главне рударске области су у Перник сливу југозападно од Софије, у Марици
басену (на две локације: јужно од Старе Загоре и даље југозападу, у Димитровграду), а на
северозападу на Лом на Дунаву. Лигнита и мрког угља употребљавају термоелектрана у
земљи и користе као гориво и сировине за многе бугарскe индустрије.
Иако су резерве антрацита и битуменских угља готово исцрпљене у Бугарској,
остали депозити црног кокс угља су пронађени на североистоку, у Добруџа региону. Један
од највећих резерви је у близини Софије, на Кремиковтси, на месту највећег металуршких
постројења у земљи. Мање количине руде гвожђа се ваде на северозападу (Монтана
[раније Михаиловград]), у централном региону (Троиан), а на југоистоку (Иамбол).
Постоје значајне наслаге руда обојених метала (бакар, олово, цинк) у Родопима, Балкана.
Бугарска је такође богата мање вредним минералима, укључујући

камену со, гипс,

кречњак, доломит, каолин (Кина глине), азбест, барит ... Земља има само мала налазишта
нафте и природног гаса, у провицији Добруџа, све своје потребе за овим ресурсима увози
из Русије.
Обиље минералних извора је одлика бугарске територије. Свако од њих има своје
карактеристике, али вода је, генерално, погодна за пиће и конкурентна са осталим
светским минералним водама.
Бугарска је богата минералном водом, што је добра база за развој бањског туризма,
по коме је ова земља позната на европском туристичком тржишту. Заједно са већином
других земаља, међу којима је и Србија, Бугарска је чланица Европског удружења бања
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(ESPА ), што јој омогћује упознавање и примењивање европских стандарда за побољшање
квалтитета развоја производа бањског, Wellnes и Spa туризма. У зависности од
температуре воде, минерални извори у Бугарској деле се на: хипотермалне изворе са
температуром до 20 Cº, топле изворе чија је температура од 20 до 37 Cº и хипертермалне
изворе са температуром преко 37 Cº.
Хладни извори су распоређени широм земље. Има их у следећим местима: Нарехен,
Шипково, Овча Купел, Смоча, Вонешта Вода, Меџихери и на другим локацијама.
Термалне воде чине већину минералних вода у Бугарској. Највишу температуру (103 Cº)
има Сапарева Бања, једини гејзир у Бугарској и континенталној Европи. Најпознатији
термални извори на Старој планини су: Варсхетс, Барзиа, Монтана, Лакатник, Оплетниа.35
У Бугарској су најраспрострањеније азотне и сулфидне минералне воде. Половина
термалних вода показују релативно високу радиоактивност, које прелазе 15 emans/l.
Посебно висока радиоактивност регистрована је у изворима Моминој (560 еmans/l) и
Нарецхенској бањи (1.300 emans/l).

4.5.

Водни и енергетски потенцијали

Највеће реке у Бугарској , по дужини и површини слива су: Дунав, Марица, Искар,
Струма, Арда, Тунџа.
Међународна река Дунав, повезује земље средње и југоисточне Европе на дужини од
2.888 km, док у Бугарској представља границу од 470 km. Дунав нема већег економског
значаја за Бугарску јер су главни простори Бугарског привредног живота сконцентрисани
у централним деловима државе, где су главни путеви. Неповољно, за Бугарску 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 Искара, затим преко Софије и долине реке Струме, а у Турску преко
Старе планине (Балкана), превоја Шипка и долином реке Марице.
Марица је дуга 525 km, од тога је у Бугарској 322 km. Извире из Маричког језера на
планини Рили. Тече кроз Бугарску између Родопа и Старе планине. Гранична је река

35
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између Бугарске и Грчке и између Грчке и Турске. Улива се у Грчкој у Егејско море.
Обухвата слив површине 54.000 km².
Искар је река у западној Бугарској. Дужина тока износи 369 km и то је најдужа река
која тече само кроз Бугарску. Извире на планини Рили. Настаје спајањем три реке: Црни,
Бели и Леви Искар. Тече поред Софије, пролази дубоком сутјеском кроз Стару планини и
као десна притока утиче у Дунав код села Гиген.
Струма или Стримион је једна од најзначајнијих река Балкана. Струма протиче кроз
Бугарску и Грчку, а њен слив обухвата делове Србије и Македоније. Укупна дужина реке
је 415 km, површина слива је 10.800 km². Извор 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 390 km (од чега 350 km у Бугарској),
са површином слива 7.900 km²..Извире на јужним падинама највишег врха Старе планине .
Просечан проток воде у доњем току је око 40 m³/sec. Користи се за наводњавање. Ушће
реке Тунџе у Марицу лежи 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 241 km, а мањи део је у Грчком
делу Тракије 31 km. Арда извире у Родопима близу града Смољана, затим тече 272 km у
правцу истока, затим прелази у Грчку и као Тунџа код града Једрена 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,
Мандренско, Атанасовско језеро. Варненско језеро је најдубље (19 m) и са највећом
количином воде( 165 милиона 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, Г. Димитров.36

36

Др. Стеван М. Станковић,(2006): Језера света, Завод за уџбенике, Београд
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Табела 5: Реке и природна језера у Бугарској

Реке
Дунав
Искaр
Tунџа
Maрица
Oсум
Струмa
Jaнтра
Kaмбија
Aрдa

Дужина (km)
470,0
368,0
349,5
321,6
314,0
290,0
285,0
244,5
241,3

Језера
Бургарско
Варненско
Aтанасовско
Maндренско
Поморијско
Белославскo

Дужина (km)
27,6
17,4
16,9
10,0
5,0
3,9

Извор: : Statistical Reference Book 2013, National Statistic Institute,Sofia, 2013.

Црно море је водена маса између мале Азије, Кавказа, Украјне и Балкана. Са
Медитеранским морем повезано је Босфором. Његова површина је 422.00 km², а тачка
највеће дубине налази се на 2.210 m. Назив је добило због тамног одраза дрвећа са обала.
Са привредним развојем Бугарске, Црноморско приморје доживљава велике промене.
Осим индустрије и туризма све се више развија и поморство. Ово море постаје све важнија
веза Бугарске са светом. Занимање Бугара за поморске пролазе Босфор и Дарданели
постаје већа, јер су им то једини поморски путеви у Средоземно море и даље према
важнијим светским морима.
Иако Бугарска нема значајне резерве природног гаса и нафте, њен добро развијен
енергетски сектор игра значајну улогу на Балкану. Стратешки положај 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, чије је реактор покренут 2013. године.
Већина електричне енергије се користи за грејање. Комплекс Марица – Исток су
највеће термоелектране у југоисточној Европи. Друге велике термоелектране су ТE Варна,
ТE Бобов дол и ТE Русе.
Бугарска спада у земље богате хидроенергијом. Већина хидроцентрала су снаге од
50 – 150 МW. Највећи хидроенергетски објекат је Белкамен - Сестримо - Чаира. Бугарска
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развија брзим темпом коришћење осталих видова енергије, посебно ветра и енергију
сунца.

4.6.

Пољопривредни и шумски потенцијали

Пољопривреда учествује са мање од једне десетине националног дохотка Бугарске.
Пољопривредно земљиштее покрива 54% укупне територије. Житарицe се гајe на готово
три петине земље. Пшеница је далеко најважнија, затим кукуруз и јечам; раж, овас, соја
и пиринач такође се гаје. Дуван, који је од квалитетног оријенталног типа и који се гаји
углавном на југу државе, је посебно значајна индустријска култура. Највећа државна
дуванска компанија, Bulgartabac, продат је руској фирми 2011. године.
Сунцокрети, као и шећерна репи, гаје се углавном на северу. Бугарска је постала
водећи извозник грожђа и парадајза. Постоје фарме за узгој говеда, оваца, свиња и
живине.
Задруге, као облик удруживања пољопривредника је био развијен у пољопривреди
пре Другог светског рата. После рата, успостављене су задруге совјетског типа. Задруге и
државна добра касније спојили су се са великим државним и колективним јединицама.
Они су додатно ојачане у 1970-71 у још већим групама, које се називају агро-индустријски
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
доступани.
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 држава, 16%у власништву општина и 10% се налази у приватним
власништву. Управљање шумама је под руководством Министарства пољопривреде и
хране (МАF). Данас, осим бесправних сеча и спаљивања шума, шумарство се такође
суочава са великим групом проблема везаних за присуство подручја са ниским процентом
шумама (мање од 10% дуж реке Марице) где треба да се спроведе подсађивање.
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4.7. Перспектива развоја туризма Бугарске
Туризам је најдинамичнији сектор бугарске економије који омогућава отварање
нових радних места и стални приход у државном буџету, с друге стране распрострањено је
веровање да страни туристи виде Бугарску као јефтину дестинацију „на дохват руке“.
Међутим, ова чињеница не треба да обесхрабри стране и домаће инвеститоре од улагања,
пре свега у иновације, како би привукли што више посетилаца у одмаралишта широм
земље. Развој нових облика туризма је кључан за будући развој туризма у Бугарској. Ово
се нарочито односи на израду нових наменских туристичких пакет аранжмана за
различите циљне групе.37
Разноврсни природни потенцијали , којима Бугарске расположе обликоваће

и

усмерити даљи развој туризма ове држава. Предивне планине и топло море ће и даље бити
главни туристички производи и носиоци у анимарању туристи у зимској , тачније у летњој
сезони , и на тај начин одржати континуитет посећености. Главни задатак у наредном
периоду биће , афирмација других природних објекта и садржаја који ће имати
комплементарну улогу , и допринети повећању укупних туристичких прихода ове државе.
С обзиром на велику разноврсност биљног и животињског света , предвиђа се динимачан
развој ловног и риболовног туризма. Бројни хидрографски објекти , који се налазе у
унутрашњост државе , представљају атракцију за себе на којима почивају различите
могућности туристичког активирања . Посебно место , у Стратегији развоја туризма
Бугарске заузима све веће коришћење термоминералних вода и блата.
Алтернативни облици туризма, активни и авантуристички, су се значајно
омасовили. Велики број бугарских туристичких агенција организује путовања у сфери
алтернативног туризма, укључујући културни и спортски туризам, нарочито бициклизам,
рафтинг и трекинг. Расте популарност руралног туризма посебно у вези са организованим
групама француских и немачких туриста који посећују мала бугарска села где се упознају
са традицијом.

37

Tourism industry sub-sectors Country report Bulgaria, European Commission, March 2013.
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Табела 7 : Swot анализа Бугарске као туристичке дестинације

Снаге

Шансе

-Инвестиције државе у индустрију су релативно
високе
-Добро развијена летња и зимска одмаралишта
-Могућност за авантуристички туризампењање по брдима, рафтинг, параглајдинг
-Добра понуда туристичких пакета по ниским
ценама
-Нове иницијативе за развој Бугарске као бренда

-Недостатак луксузних смештајних капацитета
је добар инвестициони амбијент за стране
хотелијере
-Бањски туризам би могао бити област која
највише расте, посебно за руско тржиште
-Фокус је на ризортима са минералнм водом
-Побољшање квалификованости особља за
обављање послова у туризму
-Привлачење страних инвеститора
-Побољшање имиџа земље због чланства у ЕУ
-Креирање
интегративних
туристичких
производа повезивањем земаља у региону
-Примена и коришћење структурних и
инвестицијских
фондова
ЕУ,
Европског
пољопривредног фонда за регионални развој и
других донаторских средстава за развој туризма
Претње

Слабости
-Неумерена градња хотела је нарушила
животну средину и отежала снабдевање
електричном енергијом у земљи
-Недовољно одржавање туристичких локалитета
-Низак ниво квалитета услуга
-Лоша координација државних институција у
погледу организације, управљања и продаје
туристичких услуга (производа)
-Недовољно економских стимуланса за
домаће и стране инвеститоре
-Недовољна употреба ИТ система у области
он-лине резервација, он-лине комуникација,
прављење и одржавање интернет страница у
вези са промоцијом туризма
-Недовољно широк опсег, квалитет и
поузданост маркетиншких истраживања и
статистике у туризму, процене општег
туристичког потенцијала конкретних производа
и процене економског, социјалног и еколошког
утицаја на туризам
-Неадекватне информације о бугарском
културном и историјском наслеђу
-Релативно занемаривање унутрашњег тржишта

-Неразвијена инфраструктура
-Регионални конкуренти попут Грчке и Турске
су боље тржишно позиционирани као
туристичке дестинације
-Недостатак увида о имиџу Бугарске на
страним медијима
-Развој конкурентских дестинација
-Недостатак инвестиционог интереса од стране
стратешких инвеститора
-Неадекватна употреба
природних
антропогених ресурса
-Климатске промене
-Инертност у предузимању мера да би се
зауставила дивља градња на Црноморском
приморју, у спа и планинским центрима
-Кршење принципа одрживог развоја –
неодговорно коришћење природних ресурса ,
загађивање животне средине у туристичким
местима и насељима
-Негативни утицај више силе - природна
катастрофа, епидемија или терористички напад

Извор: Национална стратегија одрживог развоја туризма Републике Бугарске 2009-2013
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Према критеријумима који се односе на цене, производе и циљне групе, директним
конкурентима бугарском туризму, могу се сматрати Хрватска, Грчка, Турска, Словенија,
Шпанија, Аустрија и Италија. Бугарска тежи развијању пословног туризма (MICE),
бањског и туризма посебних интересовања (планинарење, авантуризам, забавни паркови и
културни туризам)
На основу SWOT анализа закључује се да је Бугарска још увек недовољно позната
као туристичка дестинација на светском туристичком тржишту. Представа о њој као
дестинацији за приморски и ски туризам је једнострана због неефективних рекламних
кампања,

недостатка

препознатљивих

брендова

и

националниих

туристичких

представништава на тржишту. Због некоординисаног развоја туристичких информативних
центара и њихових ограничених могућности, не постоји довољно информација које стижу
до потенцијалних туриста Бугарске.
Неконтролисана изградња туристичких објеката и насеља, посебно на обали Црног
мора, је резултирала нарушавањем природног окружења (биљних и морских природних
ресурса), док је са друге стране недостатак координације приликом доношења одлука и
контролисања градње између централних, регионалних и локалних власти, довео је до
озбиљних противречности између економских и друштвених фактора и очувања природне
средине и културно-историјског наслеђа. Без обзира на постојећу и нову стратегију
развоја туризма (која је у завршној фази), постоји неадекватна социјално-економска
политика, као и недовољни услови за повећање броја домаћих туриста у туристићким
објектима на територији Бугарске. Због лоше ценовне политике у туризму, често је однос
између квалитета и цене неприхватљив. У пет најразвијених регија у земљи (Варна, Бургас
и Добриџ – Црноморски регион, Софија и Пловдив) концентрисано је 80% смештајних
капацитета и реализованих ноћења (94% ноћења реализовали су страни туристи), а из ових
регија долази 87 % прихода од ноћења туриста. Првих пет општина по броју смештајних
капацитета су Варна, Несебар, Балчик, Софија и Созопол, са 67% од укупног броја кревета
(што је 71% од броја кревета предвиђених Националном стратегијом за одрживи развој
туризма у Бугарској 2009-2013. године).38

38

Nacionalna strategija održivog razvoja turizma Republike Bugarske 2009-2013
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Бугарски туризам карактерише сезоналност, која је јако изражена посебно у
приморским и планинским местима у летњим и зимским месецима. Низак ниво квалитета
осталих туристичких производа за чији развој постоје услови у земљи, су и даље на
незадовољавајућем нивоу, због недостатка адекватних кадрова у туризму. Уочава се
разлика у развијености између туристичке (у одмаралиштима и хотелима) и комуналне
инфрастуктуре. Национална, регионална и локална инфраструктура не одговара
савременим потребама туриста (путеви, аеродроми, водовод и канализација итд.). Не
поклања се довољно пажње дечијем, ђачком, студентском и омладинском туризму, као и
туризму за пензионере. Квалитет и разноврсност понуђених роба и услуга које пружају
запослени у туризму су испод критеријума и стандарда европских држава.
Бугарска се ослања, и у будуће ће се ослањати, на приморски и планински туризам.
Упркос својим богатим природним, културним и историјским ресурсима, недовољно су
развијени културни, пословни, рурални, бањски, spa, природни, верски, ловни, спортски,
екстремни и хоби туризам, како га препознаје Стратегија одрживог развоја туризма
Бугарске до 2013. године. Недостатак званичне и опште прихваћене туристичке
регионализације ствара пуно тешкоћа приликом координације делатности и остваривања
партнерства између различитих актера у туристичком развоју на регионалном нивоу, због
разлике у схватању природних ресурса, сврхе, величине и територијалног опсега
туристичких регија. Бугарска још увек не поседује јединствену и адекватну базу података
о туристичким ресурсима земље, а остао је недефинисан јединствени туристички инфо
систем који је у складу са Законом о туризму.
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5. ЗАЉУЧАК
Бугарска све више постаје препознатљива туристика дестинација на европском и
светском туристичком тржишту, не само по туристима који је посећују због летовалишта
и ски центара, већ и по њеним атрактивним садржајима базираним на природном и
културном наслеђу, традицији и аутентичности. Највећа предност Бугарске као
туристичке дестинације да је одмор у њој могућ током читаве године, у летњим месецима
захваљујући

мору, сунцу, песку и плажама, а зими у ски центрима на планинама

Бугарске.
Циљеви стратегије предвиђени за период 2009-2013. године нису могли у
потпуности бити испуњени делом због лоше инфраструктуре, а делом због скромне и
неадекватне промоције коју је Бугарска имала у овом посматраном периоду..
Министарство економије и енергетике има за циљ да Бугарска буде атрактивнија
туристима тако што ће своје стратешке активности да усмери на развој здравственог и
wellnes туризма, бањског и пословног туризма (MICE), у складу са оптималном
комбинацијом ресурса и новчаних средстава, и у складу са европским и светским
стандардима.. Прогнозира се да неће доћи до драстичног

повећања броја туриста у

Бугарској, већ ће се стопа раста кретати око 3% годишње. Очекује се да туризам одржи
стопу раста у наредним годинама, упркос економској нестабилности. Потребно је много
више иновација како би се туристи привукли у Бугарску. Развој нових видова туризма, као
што су екотуризам и лов су од велике важности за овај сектор. У комбинацији са већ
развијеним туристичким пакетима намењеним за различите циљне групе, развој нових
видова туризма ће представљати плодно тле развоја.
Туристички производ Бугарске као туристичке дестинације је конципиран тако да
привуче туристе из географски блиских земаља или оних са којима Бугарска има добре
авио везе. Како је наглашено у раду, Бугарска би била изабрана од ових туриста као
туристичка дестинација за одмор, због мањих путних трошкова и удобности, али и цена
намењених привлачењу мање или средње новчано платежне клијентеле. Упоредно се
покушава са креирањем програма и понуде који ће привући високо платежну и
софистицирану групацију туриста , који показују интересовање за нетакнуту природу,
традицију, и различите манифестације. У циљу развоја туризма Бугарске неопходна је
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кординација приватног и јавног сектора као и примена мера економске и туристичке
политике ради подстицања будућег развоја.
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