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I.

УВОД

Пројекат "Јачање туристичког предузетништва и подстицај услуга - STEPS "
реализује се у оквиру Приоритетне оси 1 „Туризам“, Специфични циљ 1.3. "Људи за људе и умрежавање". Пројекат се реализује уз финансијску подршку
Интеррег-ИПП програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија, који
финансира Европска унија, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), а
суфинансирају Република Бугарска и Република Србија.
Територијални обим Програма прекограничне сарадње Интеррег-ИПА
Бугарска-Србија обухвата шест административних округа ((NUTS 3) из Републике
Бугарске - Видин, Монтана, Враца, Перник, Ћустендил и Софија и седам округа
((NUTS 3) из Републике Србије - Борски, Зајчарски, Нишки, Пиротски, Топлички,
Јабланички и Пчињски.
Фигура 1 Обим територије која испуњава услове за подршку у оквиру програма Интеррег ИПА за прекограничну сарадњу Бугарска - Србија

Източник: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/regions-map
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На дан 31. децембра 2018. укупан број становника прекограничне регије
Бугарска - Србија је 1,996,820 људи, од чега је 42,4% - на бугарској и 57,6% - на
српској територији.
Површина
(km2)

Општине

Становништво
на дан
31.12.2018
(број)

→ Бугарска
- Област Видин

3 033

Белоградчик, Бојница, Брегово,
Видин, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ново село, Ружинци,
Чупрене

84 865

-

Област Монтана

3 635

129 637

-

Област Враца

3 620

-

Област Перник

2 392

-

Област Ћустендил

3 084

-

Софијска област

7 059

Берковица, Бојчиновци,
Брусарци, Влчедрм, Вршец,
Георги Дамјаново, Лом,
Медковец, Монтана, Ћипровци,
Јакимово
Борован, Бјала Слатина, Враца,
Козлодуј, Криводол, Мездра,
Мизия, Оряхово, Роман,
Хајредин
Брезник, Земен, Ковачевци,
Перник, Радомир, Трн
Бобов дол, Бобошево, Дупница,
Кочериново, Ћустендил,
Невестино, Рила, Сапарева
бања, Трекљано
Антон, Божурище, Ботевград,
Годеч, Горна малина, Доња
бања, Драгоман, Елин Пелин,
Етрополе, Златица, Ихтиман,
Копривштица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп,
Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч

УКУПНО ЗА
БУГАРСКУ:
→ Србија
- Округ Бор
-

ОкругЗајечар

22 823
3 507
3 623

162 549

120 880
119 041

229 041

846 013
Бор, Кладово, Мајданпек,
Неготин
Зајечар, Болевац, Књажевац,

113 000
107 835
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Површина
(km2)

-

Округ Ниш

2 729

-

Округ Пирот

2 761

-

Округ Топлица

2 231

-

Округ Јабланица

2 769

-

Округ Пчиња

3 520

УКУПНО ЗА СРБИЈУ:
УКУПНО ЗА ТГС
РЕГИОН:

Општине

Сокобања
Град Ниш, Алексинац, Гаджин
хан, Дољевац, Мерошина,
Ражањ, Свърљиг
Пирот, Бабушница, Бела
Паланка, Димитровград
Прокупље, Блаце, Житорађа,
Куршумлија
Лесковац, Бојник, Власотинце,
Лебане, Медвеђа, Црна Трава
Врање, Босилеград, Бујновац,
Владичин Хан, Прешево,
Сурдулица, Трговиште

21 140
43 963

Становништво
на дан
31.12.2018
(број)
362 331
84 827
84 252
201 024
197 538
1 150 807
1 996 820

Према:
Национални институт за статистику, http://www.nsi.bg/
Републички завод за статистику, https://www.stat.gov.rs/
§

Опште информације о пројекту:

→ ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА STEPS:
o Побољшање квалитета туристичких производа и услуга у
прекограничном региону и развој нових подизањем квалификације и
подстицањем предузетништва међу младима
→ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОВЕДБЕ ПРОЈЕКТА:
o Проучавање потреба и изазова у туристичком сектору у смислу људских
ресурса, квалитета услуга и предузетничких иницијатива
o Обука младих предузетника у туризму
o о Онлине STEPS платформа за активне иницијативе и консултације за
почетнике у туристичком сектору
o Формализација 1 мреже предузетника у туризму
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II.

ЦИЉ СТУДИЈЕО

Развој овог извештаја део је примене Уговора под називом „Провођење
студије Прилике и изазови за пружање квалитетних туристичких услуга и
производа у прекограничној регији у оквиру пројекта CB007.2.13.077 "Јачање
туристичког предузетништва и подстицај услуга - STEPS".
Извештај представља резултате примене Споразума, у оквиру којег је
спроведено истраживање туристичких услуга и производа у циљном подручју,
укључујући истраживање између 229 представника кључних актера (149 из
Бугарске и 80 из Србије).
Сврха студије је да се прегледа, анализира и закључи ниво услуга и
производа у области истраживања, односно у туристички сектору, као и да се
понуде побољшања усмерена на квалификацију особља у туристичком сектору,
маркетинг и рекламирање и предузетничке иницијативе.
Информације о туристичким услугама и производима у циљном подручју и
предложена побољшања у кључним областима развоја допринеће остварењу
предвиђених циљева и резултата пројекта.
Квалитет понуђених туристичких услуга и производа у циљном подручју
директно је повезан са сљедећим кључним областима у туризму, за које ће се у
оквиру овог извјештаја развити развојне препоруке:
§ Квалификација особља у туристичком сектору;
§ Туристички маркетинг и оглашавање;
§ Предузетничке иницијативе.
Следећи поуздани извори података кориштени су за израду овог извјештаја:
§ Зњанични документи на различитим територијалним нивоима с обзиром
на питања која се разматрају;
§ Информације министарстава, извршних агенција и других централних и /
или територијалних извршних органа;
§ Званичне веб странице различитих административно-територијалних
јединица у оквиру циљаног подручја пројекта;
§ Туристички информативни портали;
§ Званичне веб странице реализованих пројеката из области туризма;
§ Национални статистички институт Републике Бугарске и Завод за
статистику Републике Србије;
§ Тематске мапе и друго.
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III. СТУДИЈА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА НА ЦИЉНОМ
ПОДРУЧЈУ.
АНКЕТНО
ИСТРАЖИВАЊЕ
МЕЂУ
КЉУЧНИМ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА
1. Анализа туристичких услуга и производа у циљном подручју
Тематски фокус анализе је на разјашњењу тренутног стања у туристичком
сектору у прекограничном региону Бугарска-Србија.
- Подаци фокусирани на сектор туризма
Прикупљени су подаци о кључним статистичким показатељима који се
односе на развој туристичког сектора у датом подручју. Због постојећих разлика у
одржаној националној статистици између Бугарске и Србије, информације које се
пружају о сектору туризма у складу су са расположивим званичним статистикама
за одређену земљу.
- Потенцијал за развој различитих врста туризма
Представљају се информације о различитим локацијама и знаменитостима у
циљном подручју, које имају потенцијал за развој различитих врста туризма:
природни (еко) туризам, културно-историјски, планински, бициклистички,
планинарски, сеоски, бањски, водени туризам и други.
- Услуге релевантне за туристичке услуге
Извршена је анализа пружених туристичких услуга на подручју циљне
територије, која је у директној вези са квалитетом туристичке услуге. Разматрају
се доступне туристичке услуге, атракције и анимације које су у директној вези са
задовољством туриста од њиховог боравка.
1.1. Подаци фокусирани на сектор туризма
БУГАРСКА
За потребе анализе прикупљени су и сажети подаци НСИ-а о активности
смештајних објеката по статистичким зонама, статистичким регионима и окрузима
за период 2014-2019, како следи:
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Година

2014

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Особе које су Преноћили су Реализованих
преноћиле у у смештају ноћења у
местима за
страни
смештају смештај држављани
укупно
бугарски
држављани
број
број
број

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

лева

број

број

број

Видин

31 317

24 229

7 088

46 478

36 088

10 390

1 830 412

960

36

354 030

Враца

34 046

29 445

4 601

80 576

68 716

11 860

2 198 633

1 049

30

354 084

Монтана

31 334

28 351

2 983

63 096

58 187

4 909

2 034 398

1 201

27

386 486

Ћустендил

76 234

63 009

13 225

156 173

130 583

25 590

4 592 239

3 186

67

975 971

Перник

19 826

16 750

3 076

31 133

25 504

5 629

797 746

757

16

236 944

Софија

210 940

163 600

47 340

560 001

351 926

208 075

19 478 878

8 307

104

2 350 450

403 697

325 384

78 313

937 457

671 004

266 453

30 932 306

15 460

280

4 657 965

УКУПНО
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“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

Година

2015

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Видин
Враца
Монтана
Ћустендил
Перник
Софија
УКУПНО

Особе које су Преноћили су у Реализовани
преноћиле у
смештају х ноћења у
местима за
страни
смештају смештај држављани
укупно
бугарски
држављани
број
број
број

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

лева

број

број

број

30810

23625

7185

46451

36347

10104

1794305

889

32

315043

36944

31756

5188

77157

64056

13101

2116677

1009

29

344066

29269

26553

2716

62217

56820

5397

1824897

1218

27

425536

76239

65539

10700

141882

119147

22735

4147054

3186

66

1010063

17480

14347

3133

30660

24920

5740

782901

692

16

238735

240532

187912

52620

595811

385875

209936

21846220

8268

95

2156552

431 274

349 732

81 542

954 178

687 165

267 013

32 512 054

15 262

265

4 489 995

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

Година

2016

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Видин
Враца
Монтана
Ћустендил
Перник
Софија
УКУПНО

Особе које су Преноћили су у Реализовани
преноћиле у
смештају х ноћења у
местима за
страни
смештају смештај држављани
укупно
бугарски
држављани
број
број
број

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

лева

број

број

број

38704

30744

7960

51090

39165

11925

1967913

904

33

277103

39467

33896

5571

95703

77711

17992

30582

28030

2552

63772

58506

5266

2492763

936

28

318977

1886000

1199

27

421479

92149

79277

12872

158764

135821

22943

5120319

3342

78

1073565

18041

14848

3193

32892

26323

6569

748981

757

17

219123

284963

222543

62420

712582

471701

240881

27151601

8968

125

2671003

503 906

409 338

94 568

1 114 803

809 227

305 576

39 367 577

16 106

308

4 981 250

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

Година

2017

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Видин
Враца
Монтана
Ћустендил
Перник
Софија
УКУПНО

Особе које су Преноћили су у Реализовани
преноћиле у
смештају х ноћења у
местима за
страни
смештају смештај држављани
укупно
бугарски
држављани
број
број
број

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

лева

број

број

број

37748

28836

8912

57283

41947

15336

2192995

856

30

270950

39718

33520

6198

92402

72320

20082

2405483

899

27

311117

30988

28476

2512

62747

57542

5205

1990476

1179

26

413495

99255

84755

14500

165123

140886

24237

5671484

3223

78

1018983

16788

14091

2697

29465

24348

5117

861580

679

16

184003

293612

224346

69266

742508

473285

269223

32209581

17481

121

2689416

518 109

414 024

104 085

1 149 528

810 328

339 200

45 331 599

24 317

298

4 887 964

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

Година

2018

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Видин
Враца
Монтана
Ћустендил
Перник
Софија
УКУПНО

Особе које су
преноћиле у
местима за
смештај бугарски
држављани
број

Преноћили су у
смештају страни
држављани

Реализова
них
ноћења у
смештају укупно

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

број

број

лева

број

број

број

37663

28778

8885

55168

41909

13259

2073219

870

30

272831

37820

32671

5149

79790

66653

13137

34938

32463

2475

70557

65014

5543

2153550

899

27

309751

2207906

1269

26

426380

111325

95466

15859

181480

154801

26679

6485869

3298

87

1054556

17753

14918

2835

30948

24867

6081

981539

536

14

168806

323084

244881

78203

806898

514785

292113

36314201

8593

118

2660511

562 583

449 177

113 406 1 224 841

868 029

356 812

50 216 284

15 465

302

4 892 835

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

Година

2019

Активност
смештајних
места

Ноћења у
смештају укупно

Област

број

Видин
Враца
Монтана
Ћустендил
Перник
Софија
УКУПНО

Особе које су
преноћиле у
местима за
смештај бугарски
држављани
број

Преноћили су у
смештају страни
држављани

Реализова
них
ноћења у
смештају укупно

Ноћења у
местима за
смештај
бугарских
држављана

Ноћење у
местима за
смештај
страних
држављана

Приход од
ноћења у
смештајним
објектима укупно

Кревети у
смештају

Места у
смештају

Креветноћења у
местима за
смештај

број

број

број

број

лева

број

број

број

43011

33339

9672

67568

53702

13866

2828049

870

30

293857

34262

29954

4308

74869

64186

10683

2155147

899

27

305776

36212

33160

3052

72236

65743

6493

2463880

1269

26

407898

106607

91383

15224

184802

158523

26279

6340019

3402

92

1050381

18417

15603

2814

30179

24516

5663

976243

569

14

176911

101854

798416

503131

295285

38401350

8287

116

2532508

136 924 1 228 070

869 801

358 269

53 164 688

15 296

305

4 767 331

350654

248800

589 163

452 239

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

- Налази у вези са активностима смештајних места на бугарском делу
прекограничне територије Бугарска – Србија

БУГАРСКА
→ Према показатељу „Ноћење у смештајним објектима“ за период 2014-2019
•
•
•

У истраживаном периоду раст се примећује за Видин, Ћустендил и
Софијски округ, где је најзначајнији раст за Софијски округ;
Округ Монтана и Перник бележе смањење броја ноћења у смештајима
средином периода, али при крају периода су се почели враћати
почетним вредностима показатеља;
Округ Враца бележи раст средином периода, али према крају периода
број ноћења у смештају је почео да се смањује.

→ Према показатељу „Приходи од ноћења“ за период 2014-2019
•
•
•

За проучени период раст се примећује у окрузима Видин, Ћустендил и
Софија, где је опет најзначајнији раст округа Софије;
Округ Монтана обележио је пад прихода од ноћења током средине
периода, али према крају периода се почео враћати првобитним
вредностима показатеља;
Округ Враца и Перник са одређеним колебањем одржавају ниво
индикатора за проучени период.

→ Према показатељу „Кревети у смештајним објектима“ за период 2014-2019
•
•
•

Раст на крају периода, у поређењу са почетком, примећен је за округе
Монтана и Ћустендил;
Округ Враца, Видин и Перник обележили су смањење броја кревета у
смештајним објектима у 2019 у односу на 2014;
Софијски округ, након значајног повећања вредности показатеља у 2017
години (преко 2 пута), враћа се на ниво са почетка периода.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

→ Према показатељу „Места у смештају“ за период 2014-2019
•
•
•

•
•
•

Стабилан тренд раста броја смештајних места примећен је само у округу
Ћустендил;
Округ Враца, Видин, Монтана и Перник бележе смањење броја
смештајних места у 2019. у односу на 2014;
Софијски округ, упркос значајном порасту вредности показатеља у 2017
години и његовом каснијем паду у 2018 и 2019 години, такође је
обележио пораст броја смештајних места на крају периода у односу на
2014 годину.
Општи закључци о потенцијалу туристичког сектора на бугарском
делу прекограничне територије Бугарска – Србија
Округ Ћустендил и Софијски округ остају с највећим потенцијалом за
развој одрживих туристичких активности у бугарском делу
прекограничне регије Бугарска - Србија;
Видински округ такође задржава стабилан потенцијал за развој
туристичких услуга и производа, али спада у групу тзв. "Сустижућих"
подручја и потребно је циљано подстицање активности у сектору;
Округ Монтана, Враца и Перник губе позиције у туристичком сектору на
бугарској територији прекограничне регије, што ће у недостатку
стратешких развојних мера дугорочно повећати њихово заостајање у
односу на водеће округе.

СРБИЈА
Доступни подаци Републичког завода за статистику односе се на број
туриста у региону Јужне и Источне Србије, који обухватају округе са српске
територије прекограничног региона Бугарска - Србија, и то:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS
Р. СРБИЈА
Година

2014

2015

Месец

Регион јужне и источне Србије

Укупан
број
туриста

Локални

Укупно

Локални

Странци

Јануар

125 793

77 030

15 657

11 593

4 064

Фебруар

114 989

67 086

13 500

10 336

3 164

Март

144 755

81 120

19 216

13 988

5 228

Април

188 115

107 101

28 528

22 044

6 484

Мај

212 681

115 917

34 879

26 967

7 912

Јун

210 699

115 629

35 537

25 569

9 968

Јул

224 498

109 953

37 574

23 913

13 661

Август

268 303

136 356

46 219

30 358

15 861

Септембар

209 335

100 537

33 865

23 293

10 572

Октобар

196 786

99 658

27 471

20 405

7 066

Новембар

137 269

70 709

16 516

12 195

4 321

Децембар

159 045

82 440

8 215

УКУПНО:

1 712 228

1 307 411

413 032

Јануар

137 734

83 247

17 587

11 192

6 395

Фебруар

131 323

78 484

16 741

11 539

5 202

Март

155 575

83 667

20 069

12 857

7 212

Април

202 441

115 558

31 601

24 181

7 420

Мај

267 557

153 122

40 849

31 361

9 488

Јун

226 986

117 181

35 267

24 220

11 047

Јул

255 061

128 094

45 618

29 305

16 313

Август

299 577

152 137

48 665

32 358

16 307

Септембар

218 965

103 886

32 861

22 732

10 129

Октобар

219 553

120 461

33 196

26 774

6 422

Новембар

145 471

78 570

18 889

13 990

4 899

Децембар

176 922

90 537
УКУПНО:

20 435

12 401

8 034

361 778

252 910

108 868

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Р. СРБИЈА
Година

2016

2017

Месец

Регион јужне и источне Србије

Укупан
број
туриста

Локални

Укупно

Локални

Странци

Јануар

150 481

83 743

18 202

10 597

7 605

Фебруар

166 706

100 504

17 312

13 038

4 274

Март

178 651

99 115

20 646

13 471

7 175

Април

222 912

129 024

32 839

26 084

6 755

Мај

292 422

172 077

48 121

38 218

9 903

Јун

252 748

139 609

37 289

27 434

9 855

Јул

287 475

142 994

48 567

30 534

18 033

Август

323 567

163 571

51 927

33 242

18 685

Септембар

253 876

120 447

38 738

25 429

13 309

Октобар

245 039

130 796

36 191

26 977

9 214

Новембар

177 474

90 538

22 542

15 798

6 744

Децембар

202 240

99 747
УКУПНО:

25 010

13 936

11 074

397 384

274 758

122 626

Јануар

158 606

88 312

17 292

10 650

6 642

Фебруар

164 656

98 950

19 645

13 957

5 688

Март

202 282

103 853

25 754

16 496

9 258

Април

264 883

146 621

45 004

33 501

11 503

Мај

325 922

189 317

53 985

42 258

11 727

Јун

294 432

149 375

50 961

34 935

16 026

Јул

331 580

153 429

56 359

34 263

22 096

Август

366 824

175 998

61 516

37 917

23 599

Септембар

282 625

130 168

42 381

26 819

15 562

Октобар

281 610

144 882

41 025

29 697

11 328

Новембар

190 953

97 371

26 931

17 930

9 001

Децембар

221 493

110 417
ОБЩО:

26 919

14 128

12 791

467 772

312 551

155 221

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Р. СРБИЈА
Година

2018

2019

Месец

Регион јужне и источне Србије

Укупан
број
туриста

Локални

Укупно

Локални

Странци

Јануар

176 750

95 308

22 224

12 368

9 856

Фебруар

186 560

108 933

23 983

15 865

8 118

Март

220 700

116 159

32 634

20 200

12 434

Април

283 443

155 064

47 713

35 212

12 501

Мај

371 752

208 286

67 697

52 887

14 810

Јун

328 523

164 032

59 645

40 842

18 803

Јул

370 497

165 385

62 747

39 216

23 531

Август

421 221

194 095

70 153

43 769

26 384

Септембар

313 951

139 785

51 585

32 634

18 951

Октобар

302 673

149 458

47 167

33 706

13 461

Новембар

220 108

110 029

30 107

19 211

10 896

Децембар

234 344

113 474
УКУПНО:

31 762

16 755

15 007

547 417

362 665

184 752

Јануар

177 750

94 811

23 559

13 410

10 149

Фебруар

195 932

115 429

26 431

19 042

7 389

Март

233 302

121 268

35 237

21 280

13 957

Април

300 927

169 731

53 729

40 271

13 458

Мај

384 840

220 824

73 328

58 094

15 234

Јун

358 529

174 384

65 368

44 647

20 721

Јул

391 387

175 521

71 771

43 954

27 817

Август

448 310

210 509

78 489

47 741

30 748

Септембар

344 038

148 865

59 883

37 080

22 803

Октобар

332 044

157 553

51 637

35 553

16 084

Новембар

253 502

124 030

35 236

24 013

11 223

Децембар

269 422

130 507
УКУПНО:

35 625

18 869

16 756

610 293

403 954

206 339

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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- Закључци о посећености туриста у српском делу прекограничног
региона Бугарска – Србија
Сумарни подаци о броју туриста у српском делу прекограничног региона за период
2015-20191 такође се могу представити на следећи начин:

Број туриста у региону Јужне и Источне
Србије (2015-2019)

700,000
610,293

600,000
547,417

500,000

467,772

400,000

361,778

300,000

252,910

200,000

108,868

100,000
0
1

397,384
274,758
122,626

312,551
155,221

362,665

403,954

184,752

206,339

5

6

Регион Южна и Източна Сърбия Общо
2
3
4
Регион Южна и Източна Сърбия Местни
Регион Южна и Източна Сърбия Чуждестранни

Из горњег графикона се види да се број туриста, како домаћих тако и
страних, повећао приближно два пута на крају периода у поређењу са 2015
годином, што значи да регион јужне и источне Србије, где падају циљни окрузи
региона ПГС, користи локални потенцијал за развој туризма и он постаје важан
извор прихода за локалну економију.

1

2014 је изузета из анализе, јер су због промене методологије прикупљања и анализе од стране
српског Републичког завода за статистику у 2015. години примећене ненормалне разлике у
вредностима, што је довело до значајног искривљавања анализе.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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1.2. Ресурси и потенцијал за развој различитих врста туризма
Анализа има за циљ идентификовање могућности за развој различитих врста
туризма у обиму прекограничног региона Бугарска-Србија. Акценат се ставља на
туристичке услуге и производе у циљном подручју, а анализа потенцијала за развој
различитих врста туризма повезана је са чињеницом да је присуство туристичког
локалитета потенцијал за развој одговарајуће врсте туризма, али не мора нужно да
значи да се тај потенцијал и користи и да се локација развија као туристичка
атракција / знаменитост.
Давање информација о неким туристичким налазиштима и знаменитостима у
одређеној територијалној јединици има за циљ указивање на тзв. амблематичне
локације за развој туристичког сектора на дотичној територији. Ове информације су
повезане са постојањем добрих пракси у области туризма - на пример, кроз развој
заједничког регионалног туристичког производа, кроз пружене могућности за
комбиноване посете разним атракцијама у облику заједничког туристичког производа
/ пакета итд.
- ОКРУГ ВИДИН (БУГАРСКА)
ОПШТИНА ВИДИН
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Тврђава „Баба Вида“ - једини очувани средњовековни дворац у Бугарској.
Величанствено се уздиже на обалама Дунава, на североистоку Видина.
- „Калето“ - систем тврђаве у граду и једини такве врсте у Бугарској, изграђен између
1689. и 1720.
- "Стамбол капија" - капија је саграђена у другој половини XVII века, када је била део
утврђеног дела Видина - "Калето". Кроз њега је пролазио пут до Цариграда
(Истанбула).
- Тврђава капија „Јаничарска капија“ - због потребе за додатним јачањем града
Видина, које је после 1718. постала граница Османског царства, на период од 30
година (1690-1720), тзв "Кале" - зидине тврђаве које су окруживале град са свих
страна.
- Врата тврђаве "Пазар Капја" - Тврђава "Калето" имала је пет капија (капија) - Аралак,
Топ, Сарај, Телеграф и Сјургјун2 (од којих су прва и последња зазидане). Зид тврђаве
са копнене стране састоји се од земљаног бедема са обе стране обложеног каменом и
са сачуваним гнездима од сантрача.
- Тврђава капија "Телеграфска капија" - налази се у близини градске луке. Поред ње
је зграда турског Телеграфа или стара турска пошта, одакле и назив капије. Обављао
је јавну, трговинску, путничку и царинску функцију.
2

Нажалост, имена капија из времена Другог бугарског краљевства, када су саграђена, нису
пронађена, због чега се користе позната турска имена из каснијег периода.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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- Капија тврђаве "Сарај Капија" - у прошлости је била предвиђена за приступ
резиденцији Османа Пазвантоглуа.
- Тврђава капија „Топ капија“ - налази се поред тврђаве „Баба Вида“. У прошлости су
у њу улазиле само трупе и обслуживале су војну луку.
- Табијска капија - више од једног века након завршетка Видинске тврђаве, око
километар у правцу Дунава, изграђена је Табијска капија. Прилагођено градској стази
и могуће је да је дође до забуне да је била део Тврђаве, али у ствари није.
- Тврђава капија „Фирентинска капија“ - од зидина тврђаве Видинске тврђаве
остављено је неколико улазних врата (капија). Једна од њих је "Фирентинска капија"
("Царла Баба"). Налази се у северном делу тврђаве.
- Историјски музеј "Конака" - један од најстаријих научних и културних института у
Видину, важан друштвено важан центар за очување, научну обраду и промоцију
културно-историјских вредности.
- Кућа са луткама - изграђена је 1890. године као кућа мајстора-занатлије. Налази се
на крају улице „Широка“.
- Музеј "Крстата касарна" - зграда је споменик културе од националног значаја.
Саграђена је 1801. за потребе османских трупа у граду и била је повезана са
оближњом радионицом за оружје.
- Јеврејска синагога - од 1950. године зграда је изгубила своју главну функцију
- Џамија и библиотека Османа Пазвантоглуа - саграђене око 1798-1800. То је масивна
камена грађевина оријенталне архитектуре. Разлика у џамији је што се на врху
минарета налази срце, уместо полумесеца који је типичан за остале грађевине овог
типа у свету.
- Споменик Жалосном ратнику - споменик-костница убијеним у српско-бугарском
рату, налази се на тргу испред железничке станице у Видину и један је од споменика
бугарске војне славе.
- Споменик слободе - у костници споменика су сачувани остаци обешених у
видинским затворима и других антифашиста. На гранитним плочама су угравирана
имена 237 људи који су умрли у периоду 1923-1944.
- Турска пошта - саграђена је 1858. године и представља масивну двоспратну камену
зграду која се налази поред Телеграфске капије на обали Дунава. Направљен је од
кречњачког песка и покривен је турским плочицама.
- Хађиангелова кућа - налази се близу "Пазар капије". Обновљена и прилагођена
дочеку гостију. Проглашен је спомеником културе 27 октобра 1964 године.
- Ликовна галерија "Никола Петров" - зграда је саграђена за војни клуб. После
релевантних реконструкција 1963 године, у њој је отворена уметничка галерија. У
њему је смештено око 1.500 радова из целог света. Налази се на почетку Дунавског
парка, поред градског драмског позоришта.
- Епиграфски центар и лапидаријум - налазе се поред тврђаве "Баба Вида".
Археолошки музеј - Епиграфски центар смештен је у згради некадашњег турског
складишта. У музеју је изложено 38 епиграфских споменика из антике до 19 века.
- Дизел електрана - изграђена је 1925. године и једна је од првих у земљи.
- "Салахадин Баба теке" - налази се у дворишту старе болнице у Видину. Теке
Салахадина Бабе саградио је Пазвантоглу у 1796-1807. Године као маузолеј за

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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легендарног генерала Салахадина, који је јуначки умро са хиљаду својих војника
током опсаде Видина 1689. године, од стране аустријанаца.
- Маузолеј Антима I – предсавља гробницу Антима I - првог егзарха независне бугарске
Егзархије, видински митрополит, председавајући Уставотворне народне скупштине и
Прве велике народне скупштине, поставио је камен темељац за изградњу споменика
Шипки, завештао читаво своје богатство за изградњу катедралне цркве "Свети
Димитар".
- Споменик преподобном Софронију Врачанском
- Препородна кућа - мађарски национални херој Лајош Кошут боравио је три месеца у
једној од две сачуване препородне куће у Видину.
- Споменик погинулима у ратовима - налази се насупрот катедрале "Свети Димитар" у
Видину и посвећен је 219 војника који су погинули у Видину у Другом светском рату /
1944 - 1945 /.
- Споменик костница Најчо Цанов
- Споменик захвалности - или као што је познато - јеврејски споменик, налази се у
централном делу града, поред трга Бдинци. То је израз захвалности бугарских Јевреја
РЕЛИГИОЗНИ ТУРИЗАМ
- Катедрала "Св. Димитар Солунски" - катедрала је друга по величини у Бугарској.
- Алботински манастир у стени - налази се у области Алботин у клисури полу
планинског дела видињског дела, уз реку Рабровску. Налази се на 25 км од Видина.
- "Свети Пантелејмон" - православна црква која се налази у дворишту Видињске
епархије. Древни храм проглашен је националним спомеником уметности.
- Црква "Свети Николај Мирликијски Чудотворац" - налази се у дворишту Видињске
епархије.
- "Св. Петка" - црква у Видину, насупрот музеју "Крстата касарна" у старом утврђеном
делу града "Калето". Споменик културе од локалног значаја.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- The Bridge Festival – Видин је омладински фестивал уметности који се сваког лета
одржава у Видину. Траје недељу дана у којој деца добијају инспирацију и раде на
својим вештинама.
- Сајам аутентичног фолклора „Дунавски ритмови“ - пружа терен за певачке и плесне
групе, народне обичаје, појединачне извођаче и излагање народних ношњи из
видињског краја.
- Фестивал фолклора "Бадњак". Одржава се уочи Божића заједно са свим друштвеним
центрима у општини Видин.
- Међународни фестивал фолклора „Плесови крај Дунава“ први пут је одржан 1997.
године у граду Видину. Укључује народне ансамбле из различитих земаља, који
показују своје национално богатство и традицију у области народне уметности.
- Међународни фестивал ромске песме и плеса "ЗА МИР" први пут се одржава 2000.
Године, на њему учествују ромски извођачи из земље и иностранства.
- Међународни фестивал бугарско-румунског фолклора „Фестивал влашке песме и
плеса“
- Фестивал народне уметности "Од Тимока до Миџура"
- Међународни сајам Салаша - Ново Корито
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- Међународна колонија "Дунав АРТ"
ВОДНИ ТУРИЗАМ
- Река Дунав нуди услове за развој водног туризма. Сваке године у августу у Видину
се одржава традиционална међународна регата ТИД.
- Река Фалковец нуди одличне услове за развој воденог слалома, као и екстремних
спортова.
БАЊСКИ ТУРИЗАМ
У близини села Сланотрн откривено је лежиште високо минерализоване термалне
воде погодне за вађење хемијских састојака у фармацеутској индустрији, добијање
геотермалне енергије и употребу за балнеотерапију.
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Зона за рекреацију "Божурица" - налази се 18 км југозападно од Видина. Простор за
рекреацију садржи преко 600 кревета установа, предузећа, јавних организација и
приватних база. Постоје добри услови за краткорочну и дугорочну рекреацију у
окружењу шумског парка и водене површине - пливање, веслање и риболов.
Транспортна приступачност подручју је врло добро обезбеђена.
ОПШТИНА БЕЛОГРАДЧИК
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Белоградчишке стене - простиру се на око 30 км. дужине, 3 до 5 км. ширине и до
200 м. висине. Белоградчик окружују највеличанственије стене: Мадона, Коњаник,
Монаси, Ученица, Лав, Медвед, Адам и Ева, Дворац.
- Стенска формација "Гљиве" - налази се у близини центра Белоградчика. Они су део
централне групе Белоградчичких стена. У близини камене формације налази се летњи
биоскоп под називом Гљиве.
- Рекреационо подручје "Белоградчик" - Обухвата истоимени град са јединственим
природним феноменом Белоградчишким стенама и Белоградчишком тврђавом.
- Еко-стаза "Збегове" - рута је умерено тешка и пролази углавном обликованим
стазама.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Тврђава Белоградчик - саграђена је међу неприступачним стенама које су се
налазиле у пределима Римског царства, када бугарска држава још није постојала.
Налази се поред града Белоградчика, а знакови су постављени свуда.
- Историјски музеј - Белоградчик. Налази се у "Пан кући" - згради из 1810 године и
проглашен је спомеником културе.
- Џамија „Хаџи Хусеин“ - споменик културе од локалног значаја. Изграђена је 1751
године и упечатљива је по томе што је једина џамија у земљи са плафоном са
бугарском резбаријом от дрвета.
- Споменик убијеним у ратовима - посвећена је херојима који су погинули у ратовима
за национално уједињење Бугарске - официри, подофицири и војници 15 лоомског
пешадијског пука у Белоградчику, а на њему су исписана имена 488 мушкараца из
региона који су погинули у ратовима.
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РЕЛИГИОЗНИ ТУРИЗАМ
- Црвена црква "Света Тројица" – село Боровица смештена је на 5-6 километара од
Белоградчика.
- Црква „Светог великомученика Георгија Победоносца“
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
- Пећина „Магура“ - налази се на 20 км од Белоградчика, у близини села Рабиша. У
њему се налази највеће лежиште стенских слика у Европи.
- Пећина „Лепеница“ - налази се на 4 км од Белоградчика у области Маркашнице.
Сматра се делом природног феномена Белоградчичких стијена и вјероватно је по
старости слична формацијама.
- Пећина „Козарника“ налази се на подручју Белоградчика. Дужина му је око 200
метара, али је једно од најважнијих праисторијских налазишта у Бугарској и Европи.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
Међународни фолклорни фестивал „Под стенама“ - окупља љубитеље народне
музике, плеса и песама како би оживео народне традиције из целе Бугарске.
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Рабишко језеро - налази се у селу Рабиша, највеће је у северозападној Бугарској и
има површину од 3250 декара. На 100м. од јужне обале је камп.
ОПШТИНА БОЈНИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Пећински манастир на путу за село Раброво
-Римска тврђава "Пећино Кале" у селу Бојница
ОПШТИНА БРЕГОВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Споменик совјетским војницима, споменик Борису Попарданову, споменик учитељу
Јону Чолаку, Споменик пилотима Црвене армије, Споменик погинулим у ратовима,
Споменик погинулим у ратовима, Споменик Станку Маринцестову.
ОПШТИНА ГРАМАДА
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Чуторите - природна појава која се налази у близини града Грамада, на источном
периферији четврти Маринска, на површини од око 250 декара, прекривена камењем.
ОПШТИНА ДИМОВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Споменик-костница палим антифашистима - изграђен у знак сећања на пале
антифашисте 1923. и 1941. - 1945.
Споменик Живку Пуеву (Димо) - Димово, споменик руском војнику Ефиму
Николајевичу Василеву, Споменик Николи Еленкову (Станчи)
- Центар за археологију и туризам - зграда позната као Етнографски музеј је
археолошка изложба, која представља археолошка и природна налазишта, која се
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налазе у општини и од посебног су интереса за туристе.
- Древни град „Рациарија“ - археолошко налазиште са остацима из времена римске
владавине.
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
- Пећина „Венец“ - налази се у близини села Орешец - дужине дуж главне осе око 200
метара, изузетно лепе и богате формације, погодне за посету.
РИБОЛОВНИ, ПЈЕСМАРСКИ И ЗНАЊА ТУРИЗАМ
- Зона за рекреацију "Рациарија" - налази се на 17 км. јужно од Видина на обалама
Дунава.
ОПШТИНА КУЛА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Тврђава „Кастра Мартис” - остаци касноантичке тврђаве налазе се у центру Куле.
-Етнографска кућа - излаже предмете из живота Куле и околних села.
-Кућа-музеј "Александар Поплилов" - родна кућа уметника проф. Александра
Поплилова, која је адаптирана за галерију.
- Споменик палим совјетским војницима, споменик Јордану Гешеву, споменик
погинулим у ратовима српско-бугарском рату 1885, балканским ратовима 1912-1913 и
у Првом светском рату 1914-1918.
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Вештачко језеро у селу Полетковтси - погодна за развој спортског риболова и лова,
једно од најчистијих вештачких језера у региону.
ОПШТИНА МАКРЕШ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Раковишки манастир "Света Тројица" - налази се испод врха Черноглав (858 м
надморске висине) на западном Балкану, 4 км северозападно од села Раковица,
општина Макреш, скоро на граници са Србијом. 1848. Прва секуларна школа у
северозападној Бугарској отворена је у Раковишком манастиру. Манастир је такође
био средиште народноослободилачке борбе бугарског народа.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Фестивал фолклора етничких група „Пева ми се, игра ми се“ у селу Макреш - у
организацији месног центра „Мито Марков -1912.“ Учесници у њему су различите
формације за уметност плеса и певања из округа и региона, из влашких и ромских
етничких група.
ОПШТИНА РУЖИНТСИ
РЕЛИГИОЗНИ ТУРИЗАМ
- Добринолски манастир "Света Тројица" - основан је у средњем веку, а крајем 18.
века је спаљен. Године 1850 Свети манастир је обновио јеромонах Бенедикт, а 1860
године манастир је посетио познати слависта Ф. Каниц.
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ОПШТИНА НОВО СЕЛО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Црква „Свети Никола” - споменик културе локалног значаја, саграђена је око 1825
године.
- Читалиште-споменик "Земљорадник-1874" - основано 1874 године, споменик је
културе локалног значаја.
ОПШТИНА ЧУПРЕНЕ
ПРИРОДНИ И ЗНАЊА ТУРИЗАМ
- Резерват биосфере Чупрен - од 1977 године је на ЮНЕСКО-овој листи заштићених
подручја.
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
- Сува пећина - налази се око 2 км од села у југоисточном правцу, на брду Чуката.
Пећина је доступна за посету без посебне опреме. Природна знаменитост.

- ОКРУГ ВРАЦА (БУГАРСКА)
ОПШТИНА ВРАЦА
ПЛАНИНСКИ - ЗИМСКИ ТУРИЗАМ
Ски центар Паршевица, Враца Балкан - скијалиште око 25 км јужно од Враце и превоја
„Вратцата“. Регија нуди одличне услове за скијање, планинарење и параглајдинг.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Музеј кочија - смештен у Враци, једини у Бугарској. Део је етнографско-препородног
комплекса у граду.
- Регионални историјски музеј у месту Враца - налази се у централном делу града, а
највреднији експонати у музеју су Рогозенско благо и благо из Могиланског гроба.
- Музеј детета у граду Враца - смештен у кући-музеју "Григориј Најденов" у центру
града.
- „Могиланска могила“ је гробница у центру старог дела Враце.
- Црква „Свети Николај“ - саграђена је у периоду 1865 - 1867.
- Куртпашина кула у граду Вратса налази се поред централног градског трга "Христо
Ботев".
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
Пећина Леденика - налази се 16 км западно од Враца.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Национални фестивал фолклора "Леденика" - сврха фестивала је очување
вишегодишњих традиција бугарског народа. Одржава се у јуну.
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ОПШТИНА БОРОВАН
ПОСЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Пољопривредне пијаце се одржавају сваке недеље у центру села Борован и
Малорад.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве: Црква "Св. Николај”, црква „Сњето Успење Мајке Божје“, село Малорад,
црква „Света Параскева“ – с. Нивианин, црква „Св. Св. Ћирила и Методије “, село
Добролево и новоотворена капела у селу Сираково - „Свето вазнесење “.
- Културни институти:
- Археолошки музеј - има три дворане "Археологија" и "Историја", у којима су
прикупљене преко 300 различитих предмета археологије, живота и рада локалног
становништва, оружја рада и етнографске грађе.
- Уметничка галерија - чувају се уметници Владимир Ганетсовски, Цено Ценов, Христо
Велков и Димитар Ганчев - матуранти Борованске гимназије, Димитар Шонев,
Лиудмил Младенов, Крум Панов, Георги Тишков, Георги Тошев, Петар Ненов, Валчан
Валчинов и други из групе врачких уметника.
- Препородне куће "Иван Нивјанин" - кућа-музеј, Павелпанчова кућа, Валчева кућа,
Тодорвулкова кућа, Хаџигригорова кућа и други.
ОПШТИНА БЈАЛА СЛАТИНА
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Вештачко језеро Драшан - део општине Биала Слатина. У водама језера успевају
рибе попут смуђа, црвенперке, караша, клена, шарана, сома и бабушке.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Споменик „Перката“ - Споменик погинулим петорици совјетских пилота. Налази се у
североисточном делу града Бјала Слатина у области Милиајков Рт.
ОПШТИНА КОЗЛОДУЈ
ОРНИТОЛОШКИ ТУРИЗАМ
На подручју Козлодуја постоји велика природна разноликост птица.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Национални музеј параброд „Радетски“ - уврштен је у Листу од 100 националних
туристичких објеката.
- Ботев парк - налази се на месту где су се Христо Ботев и његов одред 1876.
искрцали са брода „Радетски“ на родној земљи. У парку се налазе места за одмор и
опуштање, еко стаза, столови и клупе за забаву, информације са знаковима.
- Споменик с барељефом Христа Ботева - Уврштен у листу 100 националних
туристичких објеката.
- Општински музеј " Козлодујска станица Бугарскоке" - посетиоци могу да виде 4 собе,
које одражавају различите фазе и теме историје града Козлодуја и гостионице Попово
у селу Бутан.
- Црква „Свете Тројице” - саграђена је далеке 1914. године. То је архитектонски и
уметнички споменик.
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- Национално читалиште "Храм-споменик Христо Ботев - 1879." - Зграда Народне
библиотеке у граду Козлодуи саграђена је 1929. године.
- Кућа енергије АЕЦ "Козлодуј" - културни центар за становнике и госте Козлодуја. У
њеним салама одржавају се креативни састанци, конференције и семинари.
ОПШТИНА КРИВОДОЛ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
„Јован претеча”, познат као Градешки Манастир;
- Меморијални комплекс Септемвријци на подручју Томин Моста;
Мутнишки манастир;
- Читалиште "Никола Јонков Вапцаров - 1924" - Криводол
ОБЩИНА МЕЗДРА
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Вечери рок музике са локалним бендовима одржавају се годишње у мају.
- Културни празници "Мездра - мај", чија традиција потиче из 1974 године.
- Дан Мездре - 6 мај (Ђурђевдан)
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Читалиште "Просвета", основано 1925 године
- Уметничка галерија, отворена 30 децембра 1971 године.
- Аматерско позориште у Дому железничара
- Музејска збирка о историји железница у Железничарској кући
- Археолошки комплекс "Калето" из IV века пре нове ере - очување историје 70
векова.
ОПШТИНА БОJНИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Пећински манастир - на путу за село Раброво
- Римска тврђава "Пећино Кале" - село Бојница
ОПШТИНА МИЗИА
НАУЧНИ ТУРИЗАМ
- Заштићено подручје „Коритата“ - заштићено подручје за заштиту природног станишта
црвеног божура и очување изузетног пејзажа.
- Заштићено подручје „Данева Могила“ - заштићено подручје за заштиту
карактеристичног речног пејзажа и групе древних стабала.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Читалиште "Просвета" - има музејске изложбе "Етнографија" и "Револуционарни
развој".
- Црква „Светог Николе“ – село Софрониево која потиче из КСВ века, импресионира
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својом занимљивом архитектуром. Зграда старе општине са сахат-кулом, која је данас
симбол града.
ОПШТИНА ОРЈАХОВО
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Сајамски дани у граду Орјахово и турнир у бадминтону за децу, тинејџере и ветеране
одржавају се сваке године око 18 августа
- Умјетнички пленар, посвећен Марину Варбанову - сваке године се одржава од 9 до
18 августа - Пливање Дунавом око 20 августа од румунске обале до бугарске.
шаховски турнир у хотелу Камака - који се одржава сваке године око 20 августа
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Историјски музеј - Орјахово - има три изложбене дворане које одражавају развој и
историјско наслеђе Орјахово и околине - дворану „Археологија“; дворана
„Вазраждане“ и сала са иконама из Препородне цркве „Свети Георги“.
- Споменик читалишта "Надежда 1871" - основан је 1871 године.
- Парк ловачке куће - са њега се посетиоци могу видети прелепим погледом на реку
Дунав и румунско село Бекет.
- Бугарска тврђава "Камен" - која се такође назива Калето и налази се око 1,5
километара од града Орјахова. Саграђена је у деветом веку на неутврђеном раном
бугарском насељу.
Цркве:
- Црква „Свети Георги“ - подигнута 1837 године. Користи црквено посуђе из 17 века.
Посетиоци могу видети и старе штампане црквене књиге донете из Русије.
ОБЩИНА РОМАН
НАУЧНИ ТУРИЗАМ
Заштићена подручја:
- „Голубица“ - површина од 3,5 ха, створена за заштиту пећина
- „Самуилица I и II“ - површина од 3,5 ха, створена за заштиту пећина
- „Червеница“ - површина од 3 хектара, створена за заштиту стена
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Тракијско насеље Трулензис
- Праисторијско насеље Самуилица
- Праисторијско насеље у близини пећине Марковска Дупка
- Тврђава друге бугарске државе на подручју Градиште
- Споменик легендарне Куне краљице
- Споменик Кунчанима, који су погинули у ратовима за национално уједињење (1912 1918)
- Подземна складишта из касног римског доба испод висоравни Градиште
- Музеј са историјском, етнографском и нумизматичком збирком
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ОПШТИНА ХАЈРЕДИН
ТЕРАПИЈСКИ (БАЛНЕОЛОШКИ) ТУРИЗАМ
– У близини села Хаиредин откривено је лековито минерално врело
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
Читалиште „Просвета“ (Село Хаиредин), Читалиште „Светлина 1928“ (Село
Манастириште);
Читалиште "Сазнание - 1912" (Село Михаилово), Читалиште "Просвета" (Село Рогозен)

- ОКРУГ ЋУСТЕНДИЛ (БУГАРСКА)
ОПШТИНА БОБОВ ДОЛ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве: „Св. Николај”, „Св. Николај”, капела „Св. Пантелејмон“ (град Бобов дол),
„Св. Теодор Тирон” (село Новосељане), „Ст. Николај“ (село Мала Фуча), „Успење
Мајке Божје” (село Мламолово), „Сњ. Георги Победоносац” (село Долистово);
- Етнографска збирка у селу Мламолово.
- Споменик „Пламен”, село Паничарево
ОПШТИНА БОБОШЕВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве: „Св. Пророк Илија“, „Св. Атанасиј“ и „Св. Богородица“ у месту Бобошево,
средњовековна црква „Св. Тодор“ (око 2 км од града Бобошева), манастирска
црква „Св. Димитар“ (око 4 км од града Бобошева), црква „Св. Петка“, „Св.
Никола“ (село Вуково), црква„ Св. Иван Рилски” (село Скрино), свети манастир
„Св. Иван Рилски ” (манастир Руен) - код села Скрино, црква „Ст. Николе“ (село
Вуково);
- Организована етнографска збирка у граду Бобошево
ОПШТИНА ДУПНИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве: "Св. Никола“ (проглашен архитектонским спомеником културе), „Св. Георги
Победоносац”, „Покров св. Богородице“, параклис „Св. Иван Рилски” - у граду
Дупница;
- Остала културно-историјска места: средњовековна тврђава „Кула” (Костница) и
Сахат-кула - у Дупници;
- Културни институти (у граду Дупници): Градска уметничка галерија - у Окружној
кући и џамији, Градско драмско позориште „Невена Коканова”, Општински
историјски музеј (у згради Дома за младе - Дупница), кућа-музеј "Станке
Димитров", кућа - Музеј Жељу Демиревски;
- Културни догађаји: бројни културни догађаји који представљају нематеријалну
културну баштину на територији.
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ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) И ПЈЕСМАРСКИ ТУРИЗАМ
- Еко-стаза до Еко куће „Самоковиштето“;
- Део Националног парка Рила;
- Парк Рила - Дупница;
- Изграђене траке на територији општинског центра.
ОПШТИНА КОЧЕРИНОВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве: „Св. Богородица“ (град Кочериново), „Св. Петка” (село Царвиште), “Св.
Прокопија“ и „Св. Иван Рилски” (налази се у селу Стоб).
ПРИРОДНИ (НАУЧНИ) И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
- Заштићено подручје у категорији "природна знаменитост" - "Стобске пирамиде"
(село Стоб);
- Еко-стаза од краја села Стоб до Стобских пирамида (1.100 м)
- Први део: од краја села Стоб до локалитета „Црквиште” (300 м)
- Други део: до заклона код прве групе Стобских пирамида
ОПШТИНА ЋУСТЕНДИЛ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве/ манастири: у граду Ћустендил - "Успење Богородично", "Св. Мина", "Св.
Георги“, средњовековна црква „Св. Димитар”; "Св. Арханђео Михаел" - село
Горановци, "Св. Богородица”- село Раждавица, Цркви “Св. Петар и Павел“ - село
Преколница, „Св. Никола” - село Слокоштица, “Св. Теодор Тироне" - село
Совољано, "Св. Јован Крститељ“ - село Бобешино, „Св. Георги” - село Жеравино,
црква-споменик “Св. Тројица“ - село Гјуешево, манастир „Св. Лука”- 2 км од села
Граница (потпуно реновиран, оперативан);
- Остала културно-историјска налазишта: у граду Ћустендил - Архитектонскоархеолошки резерват "Пауталиа-Велбужд- Ћустендил", Споменик са историјским
именима града Ћустендил, Римска купатила, „Пиргова“ кула, Џамија „Ахмед Беј“,
Џамија „Фетих Султан Мехмед“ (користи се као изложбена дворана музеја),
тврђава у шумском парку „Хисарлак“, Акропољ древне Пауталије – област
„Чешмето“, Ћелијска школа, старо читалиште „Арката“, Дервиш Бања,
- Ћифте Бања;
- Институти за културу (у граду Ћустендил): Регионални историјски музеј
"Академик Јордан Иванов", Регионална библиотека "Емануил Попдимитров",
Ликовна галерија "Владимир Димитров - Мајстора", Градско драмско позориште,
- Подружнице Регионалног историјског музеја - куће-музеји "Димитар Пешев", "Иљо
војвода", "Георги Горанов", Емфиеџиева кућа; Кућа-музеј Владимир ДимитровМаистора (село Шишковци)
- Остала места: Кућа-музеј јунака са Еверест-а Људмила Јанкова, Кућа
Констандија Беровског, Прокопијева кућа, кућа Доне Ковачеве, кућа Тонче
Кадинмостки, Мајорска кућа.
- Културни догађаји: Празник трешње, „Панагија“ - уздизање хлеба, Фестивал
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плодности, Традиционални празник „Ћустендилско пролеће“, Национални
фестивал староградске песме "Певај срце".
ПРИРОДНИ (НАУЧНИ) И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
- Део Земенске клисуре - унутар административних граница округа Перник (општина
Земен) и Ћустендил;
- У земљи села Таваличево је пећина "Тамна рупа"
- Секвоје Јучбунара (село Богослов)
ОПШТИНА НЕВЕСТИНО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- "Кадин мост" - село Невестино (национални архитектонски споменик културе),
цркве "Св. Иван” и “Св. Богородица“ у селу Пастух, „Св. безсребреници Козма и
Дамјан " - село Марводол, манастир „Јоаким и Ана”- село Смоличано.
ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) И ПЈЕСМАРСКИ ТУРИЗАМ
- Одржаван резерват „Габра“ (с. Црварица);
- Природна атракција „Еленин камен“ - на левом брегу реке Елешнице.
- „Провиралката“ – село Лиљач
ОПШТИНА РИЛА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Културно-историјски споменик у категорији „светског значаја“ – Рилски манастир;
- Цркве: „Св. Св. Петар и Павел“, „Св. Николај Мирликијски Чудотворац”,
гробљанска црква “Св. Арханђео Михаел“;
- Манастир „Покров Богородични“ - село Ресилово.
- Институти за културу: Градски музеј "Алекси Рилац" (гр. Рила)
ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) И ПЈЕСМАРСКИ ТУРИЗАМ
- Еко-стаза до места „Крста“
ОПШТИНА САПАРЕВА БАЊА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве / манастири: „Св. Георги“, „Свети Никола“ и „Св. Четрдесет мученика“ - у
граду Сапарева Бања, манастир „Св. Стефан“ (око 3 км од града Сапарева Бања),
црква „Св. Николај“ (село Сапарево), капела „Св. Тројица“, црква св. „Арханђео
Михаел“, препородна црква „Успење Богородично“ (умањени модел Рилског
манастира) - налази се у селу Сапарево, црква „Св. Јован Богослов” (село
Овчарци), црква „Св. Николај” и Ресиловски манастир “Покров Богородични” (село
Ресилово);
- Културне институције: Археолошки музеј и Етнографски музеј (смештени у две
дворане у једној згради), Градска уметничка галерија „Васил Крапчански;
- Остаци древног града „Германеја“ у граду Сапарева Бања - споменик културе од
националног значаја (тренутно локација није отворена).
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- ПРИРОДНИ (НАУЧНИ) И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
- Део националног парка „Рила“
- Резерват „Скакавица“, природна знаменитост водопад „Горица“
- Седам Риласких језера
- Рекреација: Градски парк „Николај Хајтов“, парк „Гејзер“;
- Многобројне еко стазе и туристичке руте.
БАЛНЕОТУРИЗАМ
- Најтоплија минерална вода у земљи, са добрим лековитим својствима - предуслов
за развој бањског туризма;
- У граду Сапарева Бања налази се гејзир-чесма са температуром воде 103 ° С једина фонтана гејзира у континенталној Европи. Вода се користи у засебном спа
центру у градском купатилу и користи се за разне терапијске поступке.
ОПШТИНА ТРЕКЉАНО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве, капеле, етнографска збирка итд. са потенцијалом за развој културног и
историјског туризма;
- Културни институти: Ликовна галерија уметника Евтима Томова - Трекљано
ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) И ПЈЕСМАРСКИ ТУРИЗАМ
- Два заштићена подручја у категорији „природна знаменитост“: „Коријата“ - село
Добри дол и Налазиште мочварног плауна - село Драгоијчинци.

- ОКРУГ МОНТАНА (БУГАРСКА)
ОПШТИНА МОНТАНА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Църкве: Црква "Св. Ћирило и Методије", "Свети Никола", новоизграђена црква "Свети
Дух"
Остали културно-историјски објекти: античка тврђава "Кастра ад Монтанезиум",
Лапидаријум - археолошка изложба, Михаелова кућа - најстарији сачувани
архитектонски споменик
Културне институције: Ликовна галерија Кирил Петров, Историјски музеј,
Регионална библиотека Гео Милев, Народно позориште Разум, Драмско позориште
Драгомир Асенов
Културни догађаји: Бројни културни догађаји који представљају нематеријалну
културну баштину на овој територији. Међународни фестивали дувачких бендова
"Дико Илиев", Међународни фестивал фолклора
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Вештачко језеро Огоста - нуди одличне услове за риболовни туризам.
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ОПШТИНА БЕРКОВИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкви: Храм „Рождество Богородично“; Црква „Рођење Пресвете Богородице”,
црква „Свети Николај Чудотворац”,
Остала културна и историјска места:
- „Калето“ - споменик културе од историјског значаја.
- Етнографски музеј /укључено у Сто националних туристичких објеката/
- Кућа-музеј "Иван Вазов"/ споменик културе од националног значаја/
- Торањ са сатом
- Турска бања
- Крстева кућа
- Крстева кућа - архитектонски споменик културе
- Културне институције: Градска уметничка галерија "Отац Паисиј", Читалиште "Иван
Вазов"
- Културне манифестације: Градски празник - дан Рођења Мајке Божје - 8.
септембар; Лаковане ципелице - фестивал дечије песме и уметности, BERKSTOCK рок фестивал, Фолклорни фестивал „Ашиклар пева и игра“, Праѕник „Берковски
балкан ”, Фестивал „Дивље малине“, Фестивал дувачке музике
ОПШТИНА ЛОМ
ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) И ПЈЕСМАРСКИ ТУРИЗАМ
- Градски парк на Дунаву - постоје могућности за камповање.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква „Успење Богородично“; Добридолски манастир "Света Тројица"; Катедрални
храм „Успење Богородично“
- Остала културно-историјска места:
- Античка тврђава "Алмус"
- Куће у Лому - споменици архитектуре. Ово је 57 зграда које су проглашене
архитектонским споменицима културе у општини Лом.
- Културни институти:
- Национално позориште "Постојанство"; Историјски музеј
- Културне манифестације:
Народни обреди и обичаји: Лазарице; Пуњење (Дајлада); Капанска свадба; Лептир;
Герман; Русалије - Калушари; Прогон змаја.
Народни занати: абађијство; мутафчијство; стругарство; дуборез; бакарство;
грнчарство; златарство; ткање тепиха; израда ножева итд.
ОПШТИНА ВРШЕЦ
БАЛНЕОТУРИЗАМ
Уодмаралишту се пружа превенција и бањско лечење хроничних болести.
Доступна су места за смештај и сертификовано бањско лечење (медицински спа),
СПА, велнес и центри за таласотерапију.
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ПРИРОДНИ (ОБРАЗОВНИ) И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
Зелена површина; врх Тодорини Кукли; Иванчова Пољана; Пут здравља
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве:
Манастир Клисура „Св. Ћирило и Методије”, црква „Св. Георги Победоносац",
Остала културна и историјска места:
Римска тврђава - Монтанезијум - Сердика
Архитектонски ансамбл „Баните“ - парк „Сунчани врт“
Градски шумски парк.
Банско казино део је Архитектонског ансамбла „Баните“ - парк „Сунчани врт“
Културни институти:
Градски музеј
Културне манифестације:
Празник летовалишта "Минерална вода и Балкан"; Лазаров дан - празник поља,
пашњака и шума; Цветница - празник цвијећа, природе, љепоте и здравља; „Св.
Георги Победоносац“ - храмски празник и сабор града; Фестивал сећања са
међународним учешћем; Традиционални пленар уметности
ОПШТИНА ЧИПРОВЦИ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве и манастири:
Чипровски манастир "Свети Иван Рилски",
- Остала културно-историјска места:
Историјски музеј
Етнографски музеј
Радионице за ткање тепиха
- Културни институти:
Читалиште "Петар Богдан"
ОПШТИНА МЕДКОВЕЦ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве и манастири: Црква „Светог Вазнесења“ (Село Аспарухово), Црква „Светог
Николе“ (Село Сливовик), Црква „Светог Ђорђа“ (Село Расово)
- Остала културно-историјска места:
Остаци древних насеља (Село Аспарухово)
ОПШТИНА ГЕОРГИ ДАМЈАНОВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Цркве и манастири:
Манастир Лопушан „Свети Јован Претеча“, општина Георги Дамјаново
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ОПШТИНА ВАЛЧЕДРАМ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Црква „Светог Николе“ (Село Мокреш)
ПРИРОДНИ (ЗНАЊЕ) ТУРИЗАМ
- Острво Ибиша - резерват (Село Долни Цибар)
ОПШТИНА БРУСАРЦИ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастир Брусар "Свети Арханђео Михаел"

- ОКРУГ ПЕРНИК (БУГАРСКА)
ОПШТИНА ПЕРНИК
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
Фестивали:
- Међународни фестивал игара маскараде „Сурва“ у Пернику најауторитативнија је
европска манифестација традиционалних народних игара и обичаја са маскама –
одржава се у јануару.
- Фестивал за особе са инвалидитетом
- Хип-хоп фестивал
Празници:
- Новембарски музички празници
- Такмичење за младе извођаче класичне музике
- Конкурс за цртање деце
- Летња археолошка експедиција „Кракра“
- Мисија „Лето“
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Палата културе - културни центар и установа која врши активности на стварању,
ширењу и заштити културних вредности у Пернику.
- Драмско позориште „Бојан Дановски“
- Историјски музеј - чува главни фонд од 17 085 јединица и помоћних предмета - од
37833 јединица у следећим збиркама: праисторијска керамика, градски живот у
средњем веку (са налазима са тврђаве Кракра), завјетне таблице Тракијског
коњаника из светилишта у четврти „Црква“, збирка икона, нумизматичка збирка,
тканине, грнчарија, енглеско и руско оружје из антифашистичке борбе.
- Музеј рударства - део подземне рударске галерије у којој се је између 1891. и 1966.
вадио смеђи угаљ. Музеј је једини такве врсте на Балканском полуострву.
Споменици културе:
- Меморијални комплекс посвећен рударству - оригиналан је архитектонски акцент у
централном делу града.
- Тврђава Кракра - средњовековна тврђава која се налази у југозападном делу
Перника. Повезано је с именом војног вође тврђаве Кракра (Кракра Пернишки), који
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је водио самосталне војне операције против Византијског царства.
- Античко светиште у близини четврти „Црква“
- Црква „Свети Спас“
ОПШТИНА РАДОМИР
ОБРАЗОВНИ ТУРИЗАМ / ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Природни резерват „Острица“
- Водопад "Бучалото" - налази се у центру Радомира
- Природна знаменитост „Јанковец“ - вековна храстова шума код села Кленовик,
- Природна знаменитост „група древних стабала“ - налази се у области „Градиште“ у
селу Чуковец.
- Природни феномен "Чокљово блато" код села Бајкалско
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Архитектонска целина зграда саграђених у 18-19 веку на северном, јужном и
источном фронту централног дела града Радомира.
- Црква "Св.в.м. Димитриј”, саграђена 1863 године.
- Касно средњовековни црквени комплекс „Св. Петка“ и ћелијска школа у селу
Радибош
- Радомирски манастир "Вазнесење Господње" - манастир се налази у планини Голо
Брдо, у близини Радомира
- Тврђава „Ранчово градиште“
ОБШТИНА БРЕЗНИК
ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
Минерални извор "Гвоздена вода" - минерална вода састоји се од 23 састојка и
благотворно делује на људско тело.
ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
Брдо „Брезнићко Брдо - градски шумски парк, где можете видети прелепе природне
погледе и знаменитости.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Капеле и манастири: капела "Свети Никола", капела "Вазнесење Господње", капела
"Свети Илија", манастир "Св. Безсребреници Кузма и Дамјан ",
Билински манастир "Свети Арханђео Михаел".
ОПШТИНА ЗЕМЕН
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Сабор манастира св. Пантелејмон - у граду Земену, који су мештани назвали
"пантеле".
- Општински Кукерски Фестивал - приказује изузетно очуване етнографске традиције,
аутентичне ношње и маске које се могу видети само на подручју Земена.
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Водопад Полска Скакавица
- Кањон Шегаве
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- Земенска клисура - Каменита група Агапие - Земенска клисура је дугачка око 20
километара. Његов почетак почиње убрзо након града Земен и завршава код
кустендилског села Рајдавитса.
- "Земенско језеро"
ПЕЧИНСКИ ТУРИЗАМ
Пећине: пећина „Голубарник“, пећина „Белеваштица“, пећина „Зимника“
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастири:
- Земенски манастир "Св. Јован Богослов”, Жабљански манастир „Свети Јован
претеча”;
- Средњовековни манастир у пределу „Манастиро“.
Остале знаменитости:
- Споменик погинулима за домовину из општине Земен
- Статуа девојке - налази се на Земенском тргу, насупрот железничкој станици
ОПШТИНА КОВАЧЕВЦИ
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Вештачко језеро „Пчелина“ са добро организованом базом за одмор и водене
спортове
- Национални дечји еколошки комплекс /НДЕК/
- Хотелски комплекс са рестораном у селу Ковачевци
- Туристичка колиба "Джамен"
- Еко-стаза "Поглед на девет планина" с. Сириштник
- парк „Ковачевци“
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Прастара насеља у селима Сириштник, Ракловци, Калиште, Егалница и др. која
доказују нестале древне културе - тракијску, римску, рано византијску
- Етнографски комплекс - Село Лобош - ћелијска школа, капела
- Капела у стени близу обале бране „Пчелина”
- Етнографски центар "Сурвакари" Ковачевци
- Етнографски центар за представљање локалног природног, културног и историјског
наслеђа
- Дом културе у селу Ковачевци
- Кућа-споменик "Георги Димитров"
- Дом ваздухопловства
- Споменик Стојану Лепоеву
- Црква "Св. Ћирила и Методија"
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Вештачко језеро „Пчелина”

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.

37

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

ОПШТИНА ТРН
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Годишња алпинијада у области клисуре реке Ерме
- Национални фестивал бугарских плесних клубова и аматерских ансамбала "Нема
ништа лепше од Трна" одржава се сваке године почетком јуна.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве:
- "Свети Никола" - у центру града, "Света Петка" - у кварталу Баринци
- Камена капела "Ст. Петка”
- Касно средњовековна црква код оброчишта "Св. Георги"
- Храм Евангеличке пентекосталне цркве
Културни институти:
- Музеј киселог млека - у родној кући др Стамена Григорова, у селу Студен Извор
- Музеј бусинске керамике у селу Бусинци
- Градски историјски музеј

СОФИЈСКИ РЕГИОН (БУГАРСКА)
ОПШТИНА АНТОН
ПРИРОДНИ (ОБРАЗОВНИ) И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
- Национални парк „Централни Балкан“
- Водопад „Лептир“
- Природни резерват „Биотин“
- Врх „Вежен“
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Хеленска базилика - налази се око 3 км од села Антон (4. век)
- Црква „Светог Илије”
- Читалиште "Христо Ботев"

ОБШТИНА БОЖУРИШТЕ
РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
Вештачко језеро „Пожарево“ - користи се за спортски риболов.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкве:
- Црква "Св. Димитар” /стари/, Црква “Св. Тројица“, црква „Св. Николај
Чудотворац”, средњовековна црква “ Св. Тројица“, црква „Св. Николај”, црква „Св.
Димитар"
Манастири:
Манастир "Св. Николај Летњи”, манастир „Св. Никола“, манастир „Вањедење
Богородично“, манастир „Свети Георги Победодосац“
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ОПИНА БОТЕВГРАД
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Споменици културе:
- Тврђава Боженишки Урвич - средњовековна тврђава која се налази у близини села
Боженице (регион Ботевград)
- Црква "Светог Вазнесења Господњег"; Црква „Успења Богородичног“. Манастир
Ботевград "Рођење пресвете Богородице"
- Историјски музеј - Ботевград;
- Споменик слободе - Ботевград;
- Споменик Стамену Панчеву - Ботевград;
- Сахат-кула - Торањ је проглашен архитектонским спомеником од националног
значаја
ОПШТИНА ГОДЕЧ
ЕКО ТУРИЗАМ
- Природни феномен "Котлите" - каскада водопада. Подручје је богато пећинама,
изворима, вртачама, понорима и водопадима.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкве:
- Црква "Ст.Димитар“, црква „Св.Тројица“, црква „Св.Николај Чудотворац”,
средњовековна црква “Ст. Тројица“, црква „Св. Николај"
Манастири:
Манастир "Св. Николај Летњи”, манастир „Св. Никола“, манастир „Ваведење
Богородично“
ОПШТИНА ГОРНА МАЛИНА
СПОРТСКИ / АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ, РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
Хидропарк „Ветрењаче“ - нуди атракције за децу и одрасле - водени бицикли, лопта
за ходање на води, стреличарство, трамполини, јахање, вожња магаречом запрегом,
дјечија игралишта, паинтбол игралиште, терен за мали фудбал, одбојкашко
игралиште, риболов 24 сата
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
Светиште Калугерица - комплекс је од четири пећине у стени бигорне, смештене у
доњим деловима (од 5 до 15 метара изнад локалне ерозионе базе) одељак долине
реке у облику слова V. Пећине су међу локалним становништвом познате као
Калугерове пећине или Манастирске пећине.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкве: "Свети Димитриј", Црква „Успења Богородичног”
- Музеј кућа Елин Пелин
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ОПШТИНА ДОЛНА БАЊА
БАЛНЕОЛОШКИ ТУРИЗАМ
Минерални извори су велико богатство Долне Бање. Вода у њима је благо
минерализована, алкална, радиоактивна. Воде су погодне за лечење и превенцију
болести коштано-мишичног система и посттрауматских стања, респираторног и
нервног система, гинеколошких и кожних болести, секундарне анемије,
метаболичких проблема и још много тога.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастири и храмови: Манастир „Свето Вазнесење Господње“, „Успење Пресвете
Богородице“, Оброчиште Храм „Свети Великомученик Георгије“, Храм „Св.
Парасхкева Петка Бугарска“
- Етнографска изложба - изложба се налази у старој школи
- Торањ са сатом
ОПШТИНА ДРАГОМАН
ПЛАНИНСКИ И ОРНИТОЛОШКИ ТУРИЗАМ
Драгоман мочвара - постоји дрвена стаза и опсерваторија са које се лако могу
посматрати различите врсте птица
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкве:
Црква „Светог Петра и Павла”, село Беренде, црква „Светог Николе”, село Калотина,
црква „Светог Спаса”, село Василовци, стенска црква „Ваведение Богородично”, село
Разбоиште, древно светиште из 2 - 3. века - Чепан, капела „Св. Илија“ - локалитет
„Чуката“
Манастири: Неделишки Манастир, Маломаловски манастир, Разбојшки манастир
"Ваведење Богородично"
ОПШТИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- "Шопски празник" - одржава се у граду Елин Пелин, у недељу око црквеног празника
"Свети Дух". То је манифестација традиције локалног становништва, његовог начина
живота и културе, колорита Шоплука. Програм „Шопског празника“ траје недељу дана
и подељен је на тематске дане - хришћанства, књижевности, ликовне уметности и
спорта.
- Национални фестивал маскарадних игара „На госте у шопско“ – одржава се у
фебруару у граду Елин Пелин.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Елешнички манастир "Св. Богородица”, село Елешница, општина Елин Пелин. Има
вриједне фреске из 16 и 19 века и због тога је проглашен спомеником културе;
- остаци зида турског каравансараја, село Нови Хан. Остаци османског каравансараја
или како га мештани називају - „Калето“, налазе се у дворишту основне школе „Св.
Ћирила и Методија“.
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ОПШТИНА ЕТРОПОЛЕ
СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
- Обичај „Певање прстенова“ – једна традиција сачувана у времену из ризнице
бугарског фолклора
- Св. Атанас - стари тракијски празник, настао у другом миленијуму пре нове ере.
Повезан је са испраћајем зиме и дочеком пролећа и организује се последње недеље
јануара.
- Празник етрополских зетова - организује се сваке 4 године крајем јуна, када је
уједно и празник града.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти и знаменитости:
- Историјски музеј - Етрополе - укључен у покрет "Откријте Бугарску - 100
националних туристичких објеката"
- Етрополски манастир
- Сахат-кула у Етрополу
- Етрополско читалиште "Тодор Пеев - 1871"
ОПШТИНА ЗЛАТИЦА
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
Од 2008. године, последња субота у марту је отварање мотоциклистичке сезоне од
стране локалних рокера из мотоциклистичког клуба „Средногорие“, у близини
Хеленске базилике.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти и знаменитости
- Бојанова кућа
- Сахат-кула - симбол Златице
- Чешма „Спасово кладенче”
- Златишки манастир "Вазнесење Господње"
- Капела "Св. Кирик и Јулита" - налази се изнад извора Спасово Кладенче, а поред
капеле уграђене су 241 камене степенице са шинама
- Капела “Свете Петке”
- Златишки "Метох"
- Златишки конак
- Девојачка стена - село Црквиште
- Тврђава „Златишко Кале“
- Музејска етнографска збирка
ОПШТИНА ИХТИМАН
СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
- Вековни парк на периферији града претворен је у голф терен, који такође нуди
могућности тениса, одбојке, фудбала и јахања
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културне институције и споменици културе:
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-

Читалиште "Сунце - 1879"
Историјски музеј
Архијерејско намесништво
Црква „Успења Пресвете Богородице“
Меморијални војни споменик

ОПШТИНА КОПРИВШТИЦА
ЕКО ТУРИЗАМ
- Еко-стаза „Тракијске могиле“
- "Пут здравља" - дуж целе трасе налазе се спортски објекти - полуге, прстенови,
дрвене паралелне шипке итд.
- Екофест Парк - "Кула"
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Архитектонски и историјски резерват - једини град-музеј у Бугарској. Његова
аутентична архитектура препородне архитектуре, музике и плесног фолклора
привлачи хиљаде посетилаца из целог света.
Архитектонски споменици:
- Калачев мост
- Споменик "Георги Бенковски"
- Споменик Лиубену Каравелову
- Споменик Тодору Каблешкову
- Споменик Михаилу Маџарову
- Спомен-плоча професора Архимандрита др Евтимија Сапунџијева
- Попрсје - споменик Јако Доросиеву
- Споменик Антону Иванову
- Барељеф у знак сећања на објаву Априлског устанка
- Спомен-плоча Леслију Џону Елмслију
- Споменик Ивану Врачеву
Цркве:
- Црква „Успење Богородично”
- Црква "Св. Николај"
Музеји:
- Меморијални комплекс "Братска Могила"
- Кућа - музеј "Љутова кућа" - има изванредне експонате - предмете за домаћинство,
одећу, ентеријер, намештен из Беча, који до данас стварају буржоаску атмосферу
препородне Копривштитице.
- Кућа-музеј "Љубен Каравелов"
- Кућа-музеј "Ослекова"
- Кућа-музеј „Тодор Каблешков“
- Кућа-музеј „Димчо Дебељанов“
- Родна кућа Најдена Герова
- Споменик костница „Априлци“
- Кућа - музеј „Јако Доросиев“
- Павликианска кућа
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- Дом Груевских препородитеља
- Живи музеј - музеј поседује потребну опрему за организовање обука и анимираних
радионица ткања, шивања, плетења и рада са филцем, типичне за копривштичке
занате
ОПШТИНА КОСТЕНЕЦ
БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗАМ
Одмаралиште Костенец има велики бањски комплекс, летовалишта, отворени базен,
виле, вештачко језеро.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве, манастири и капеле:
- Црква "Ст. Арханђео Михаел", манастир" Свети Спас", црква" Св. Велики мученик
Ђорђе”, црква „Св. Панталејмон“ и капеле „Св. Илије” и “Св. Петка”
- Трајанова капија - пролаз, тврђава и тунел пута у Ихтиманској средњој Гори
- Палата Константина Великог
ОПШТИНА КОСТИНБРОД
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Сабор у граду Костинброд
- Сабори у књарталима Маслово и Шијаковци
- Градски празник
- Празник манастира у Шијаковцима
- Празник „Успења Богородичног“ у Шијаковском манастиру
- Фестивал борилачких вештина „Кацу Јин Кен - Мач који даје живот“
- Фестивал фолклора "Шопски наниз"
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква "Св. Ћирила и Методије" - Костинброд, Шијаковски манастир "Свети Арханђео
Михаил"
Споменици:
Споменик погинулима, Споменик погинулима за Домовину
ОПШТИНА МИРКОВО
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Кукерски сабор
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Црква "Сњ. Великомученик Димитриј”
- Читалиште "Христо Ботев",
- Мали споменик са капелом у центру села – сећање на жртве Миркова у рускотурском ослободилачком рату.
- Споменик у знак сећања на жртве које је село дало током антифашистичког отпора.
- Кућа рудара „Св. Иван Рилски”
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ОПШТИНА ПИРДОП
СПОРТСКИ И РИБОЛОВНИ ТООЛИЗАМ
Вештачко језеро „Душанци“ - погодно за излете, пикнике, спортове на води и риболов
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Културни институти:
- Историјски музеј "Луканов дом"
- Кућни музеј "Никола Пушкаров"
Споменици:
- Споменик Тодору Влајкову
- Споменик Кирилу Чепишеву
- Попрсје-споменик Христо Ботеву
Меморијални знак ген. Стефан Паприков
Цркве и манастири:
- Елена манастир "Св. Пророк Илија“
- Црква "Свето Узнесење Богородично"
ОПШТИНА ПРАВЕЦ
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Зимски спортно - туристички празник на месту „Камичето“ изнад града
- Дан светог Тодора - празник храма Правешког манастира и традиционални сајам
(„окупљање“) града
- 3 марта "Ослобођење Бугарске" - Туристички марш до руског споменика на брду
Лакавишки (Брдо) и приношење венаца захвалности онима који су умрли за
ослобођење Бугарске
- Храмски празник цркве „Св. Атанасиј Велики”
- Спасовден - традиционална света вода и жртва у близини древног храста у месту
„Драганското“
- „Ст. Тројица” - традиционална свечана служба и жртва у манастиру Правеш
- Традиционална света вода и жртвовање на тракијском гробљу „Св. Илија"
- 6 септембра - Дан уједињења Бугарске. У области Моновец изнад града одржава се
традиционални спортски и туристички сајам
- Моцартови музички празници
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Историјски музеј-Праве
- Музејски комплекс
- Родна кућа Тодора Живкова
- Кућа свештеника Марка Тодорова
Манастири и цркве:
- Правешки манастир "Св. Теодор Тирон”
- Црква „Свети Атанасије Велики“
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ОПШТИНА САМОКОВ
ПЛАНИНСКИ И СКИ ТУРИЗАМ
- Одмаралиште Боровец - је најстарије зимско летовалиште у Бугарској и нуди све
услове за активни одмор, спорт и туризам.
- Село Говедарци полазиште је за неке од најлепших планинских рута ка Рили - врх
Малиовица, Седам Рилских језера, Урдинска језера.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Читалиште "Отец Паисиј" - основано је 1862 године.
- Историјски музеј - Самоков - уврштен је у списак 100 националних туристичких
места.
- Тврђава "Цари Мали Град" село Белчин - прва обновљена античка тврђава у
Бугарској, садржи остатке зида, зграда и рестаурираног хришћанског комплекса.
Цркве и манастири:
- Црква "Узнесење Свете Богородице"
- Самоковски девичански манастир „Покров Пресвете Богородице“ (самостан) уврштен је у списак 100 националних туристичких објекта
- Црква Светог Николе
Препородне куће:
- Бељова кућа
- Зографска кућа
Споменици:
- Споменик Николи Карастојанову
- Споменик Захари Зографу
- Споменик Константину Фотинову
- Споменик народном браниоцу Чакр војводи
- Споменик самоковчанима који су погинули у ратовима 1912-1918
- Споменик палим руским ратницима 1877-1878
ОПШТИНА СВОГЕ
ЕКО ТУРИЗАМ И ПЕШАЧКИ ТУРИЗАМ
- Еко-стаза Вазова - повезује села Гара Бов и Заселе и једини је пут који може доћи до
водопада "Скакља".
- Еко-стаза „Три бора”
- Еко-стаза "Под камико" - Доступна је из села Бов и са станице Бов
- Туристичка и бициклистичка рута "Старо село - Свражен" - Стаза почиње из насеља
Свражен у селу Миланово и пролази кроз подручје "Влаови воденици"
- Природни феномен "Џуглата" - стенска формација "Џуглата" налази се у близини
железничке станице у селу Церово, 6 км северно од Своге.
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
- Козарска пећина - пећина се налази у Лакатничком крашком региону
- Пећина „Елата“
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КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастири:
- Манастир „Седам престола“ - уврштен је у списак 100 Националних туристичких
места
- Искрецки Манастир
- Манастир „Седам престола“
ОПШТИНА СЛИВНИЦА
ПРИРОДНИ (ОБРАЗОВНИ), ОРНИТОЛОШКИ И РИБАРСКИ ТУРИЗАМ
- Заштићено подручје Алдомировско Блато - нуди услове за риболов и орнитолошки
туризам
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Споменици културе:
- Споменик капетанима
- Биста деда Пуне
- Споменик костница – гр. Сливница
- Споменици Василију Данађијеву и Ивану Бобеву
- Трг "Принц Александар први Батенберг" - Сливница
- Споменик "Хероји Сливнице" - Сливница
Храмови:
- Црква „Свети Ћирило и Методије“
- Православна црква "Свети Ћирило и Методије”
- Капела „Свети Ђорђе”
ОПШТИНА ЧАВДАР
ГОРНИ И КОГНИТИВНИ ТУРИЗАМ
Природни оријентири:
- Природни феномен "Казаните" - налази се у области "Бостанлака", која се налази
поред реке Тополнице
- Место „Света Петка“
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Археолошки парк Тополница;
- Црква „Светог Арханђела Михајла”;
- Капела "Свети Ђорђе"
ОПШТИНА ЧЕЛОПЕЧ
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Међународни фолклорни фестивал „Златна прашина”
- Кукерски фестивал „Сирница”
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Црква „Светог Николе”
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- ОКРУГ БОР (СРБИЈА)
ОПШТИНА БОР
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Борско језеро - налази се у подножју планине Црни Врх, на 17 км од Бора. Постоје
регулиране плаже, планинарске стазе, забавни и спортски садржаји.
- Планина Дубашница - налази се у близини града Бор
- Велики и Мали Крш - планински регион који се уздиже до висине од 1148 м и налази
се десетак километара северозападно од Бора, западно од пута Бор - Горњане
- Злот пећине - недалеко од села Злот, близу Бора, постоји огроман пећински систем,
један од највећих у Европи. Најпознатије су пећина Лазар и Верникица пећина.
- Борско језеро - Ово језеро налази се на 11 км од Бора испод планине
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Археолошко налазиште "Окно" Рудна Глава - откривени остаци праисторијског
рудника, датираног пре 6000. година. Због велике научне вредности проглашен је
културним наслеђем од великог значаја.
- праисторијско насеље "Лепенски вир" - археолошко налазиште. Насеље датира од
6500. и 4500. године пре нове ере.
Цркве и манастири:
- Црква „Светог Ђорђа” у Бору,
СПА ТУРИЗАМ
- Брестовачка Бања - налази се на 8 км од Бора. Минерална вода лечи различите
болести мишићно-коштаног система, коже, горњих дисајних путева и друге. Постоје
услови за смештај и медицинске процедуре.
ОШТИНА КЛАДОВО
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Трајанов мост и тврђава Понтес налазе се у близини села Костол. Мост је једно од
најспектакуларнијих архитектонских дела антике.
- Тврђава Фетислам - налази се у близини града Кладова. Унутар тврђаве се налази
отворени амфитеатар, а у непосредној близини - спортски центар са комплексом.
- Археолошки музеј Ђердап - налази се у Кладову и делује у оквиру Народног музеја у
Београду. Музеј сакупља, чува, стручно и научно документује, представља и
објављује, тј. тумачи културно наслеђе дунавске регије - Ђердап.
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
- Рајкова пећина - пећина се налази на 3 км од града Мајданпек на извору реке Мали
Пек. Јединствен је због својих спелеолошких карактеристика, квалитета и врсте
пећинског блага (снежно бело, искреће и корално) и климатских карактеристика.
- Национални парк Ђердап
То је највећи и најважнији парк природе у Србији и готово у потпуности покрива
територију општине Мајданпек планинским брдима, рекама, обалама Дунава и
његовом изузетно ретком флором и фауном и атрактивним погледом. То је највећа
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туристичка атракција у општини.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Црква „Светог Николе“ у Доњем Милановцу
БАЛНЕОЛОШКИ ТУРИЗАМ
В Доњем Милановцу изградили су - хотелски смештај, затворени базен, теретану,
столни тенис, куглање, билијар, спортске терене, продавницу, фото радњу, етно
продавницу, диско, СПА и велнес центар.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Дани фолклора у Црнајки - фестивал народне умјетности, обичаја и игара, који се
традиционално организује другог дана Ускрса
- Међународни фестивал гитаре „Златна нота“, одржан у априлу у Долном Милановцу
- "Јоргован фест" у Мирошу - фестивал етно-баштине Источне Србије. Одржава се у
мају у Доњем Милановцу.
- „Плашинтијада“ у Рудној Глави - Иницијатива има за циљ очување традиција и
обичаја у овој области. Има такмичарски карактер, везан за припрему платина
(влашких пита), извођење аутентичне народне музике, демонстрације народних
заната и аутентичних предмета за домаћинство.
- „Олимпијада сеоских спортова“ у Рудној Глави - Традиционална изложба физичке
културе и класичних спортова попут стоног тениса, малог фудбала, шаха, игре
традиционалне за пастире.
- Фестивал традиционалне музике и игара "Света Тројица" у Тополници. Организатор
је Културни центар у Доњем Милановцу.
- „Дан реке Дунав“ - празник је саставни део сарадње свих земаља које су потписале
Међународну конвенцију за заштиту реке Дунав.
- Међународни фестивал дечије и поп музике „ТИН“ у Доњем Милановцу. Музички
догађај намењен је поп музици намењен деци и тинејџерима.
- Фестивал фолклора у Мосни - Традиционални фестивал фолклора и аутентичне
народне музике са богатим културно-уметничким програмом.
- Међународни фестивал фолклора „MAJDANFEST“ у Мајданпеку - уз учешће
фолклорних трупа из Србије и суседних земаља на Дунаву.
- „Спашавање гајди и старих игара од заборава“ у Рудној Глави - уз учешће културних
центара са аутентичним народним плесовима и наступима гајде.
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Комплекс „Вратна“ - цео комплекс - село, манастир и капија, окружен је рекама и
шумама и једно је од најзанимљивијих туристичких одредишта у региону Неготин.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастири:
- Манастир „Вратна“ датира из 14. века и налази се поред истоименог кањона реке у
ловачком резервату.
- Манастир Буково
Културне институције:
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- Музеј Крајине у Неготину - излаже предмете који представљају различите одељења
као што су археологија, етнологија, историја и историја уметности, а покрива широк
распон од мезолитика до данашњих дана.
- Родна кућа Стевана Мокрањаца садржи инсталацију направљену у атмосфери старе
градске куће с краја 19. века.
Остале знаменитости:
- Касно античко налазиште Врело-Шаркамен - налази се 25 км западно од Неготина.
Овај стамбено-меморијални комплекс датира из периода римске владавине (3-4 века).
ВИНСКИ ТУРИЗАМ
Дан отворених винских подрума у Неготину - одржан у мају

- ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ (СРБИЈА)
ОБШТИНА ЗАЈЧАР
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Църкве:
- Црква "Св. Богородица“ у селу Доња Каменица
- Женски манастир "Св. Тројица“ у селу Горња Каменица
Остала културна и историјска места:
Археоетнографски комплекс "Равна", Градиште; Тимкум Минус - римско утврђење из
1. – 4. века.
Турски млин /део Националног музеја/
Културни догађаји: Фестивал вина; Фестивал омладинске културе у Србији;
Традиционални рок фестивал „Зајечарска Гитаријада “; Етнофестивал песме и игре
"Црноречје" у етноцентру Бољевац; „Молитве под Миђуром“; Благдан "Панаџур" у селу
Јаловик Извор под планинама Балкана
СКИ ТУРИЗАМ
- Скијашка стаза у спортском центру у граду - у парку Краљевица
- "Бабин Зуб" спа Стара планина. "Бабин Зуб" полази од врха Вежен. Део врха Миђур.
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- језеро Совинац
- Краљичин парк
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
Манастир Свете Тројице / између Горње и Доње Каменице /
Црква Пресвете Богородице
Остала културна и историјска места:
- Архео-етнографски парк налази се у селу Равна, / 8 км северно од Књажевца /
- Археолошко налазиште Тимакум Минус, римско утврђење 1. – 6. век.
- Гервинова вила
- Мостови принца
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- Стари базар
- Гургусов торањ
Институције:
Градски музеј у Књажевцу
Музеј отаџбине у Књажевцу
Културне манифестације:
Ултра стаза - Стара Планина
Дан Светог Ђорђа - молитва испод Миђура
Фестивал омладинске културе у Србији (FKMS)
СЕОСКИ ТУРИЗАМ
Центар за производњу традиционалне керамике и чување традиционалних заната
ВИНСКИ ТУРИЗАМ
Музеј вина - Виноградарство и винарство у Књажевцу датирају још из римског доба.
ОПШТИНА СОКОБАЊА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква Светог Илије - 12 км источно од Сокобање,
- Црква Преображења Господњег
Остала културна и историјска места:
- Сокоград - најпознатији и најбоље очуван споменик. Национални споменик
културе.
Фонтана Милоша посвећена кнезу Милошу Обретеновићу. / У близини археолошког
налазишта Требић /
Институције:
- Етно музеј Врмџа
Културне манифестације:
Фестивали фолклора, такмичења такмичарске природе, сајмови итд. културне
манифестације
СЕОСКИ ТУРИЗАМ
Изграђен смештај са традиционалном кухињом и многим догађајима.
ЛОВАЧКИ И РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
У Сокобањи постоје ловне фарме, богате малим и великим дивљим животињама и
великим бројем врста беле рибе.
БАЛНЕОТУРИЗАМ
- Шест термо-минералних извора са водом који помажу у отклањању великог броја
различитих здравствених проблема.
- Једино делујуће турско купатило (на српско-латинском: Амам) има два извора: „Ст.
Арханђела” температура 43°С и „Преображење“ са температуром између 43,8 и 53°С.
- Присутност лековитог минералног блата
- Специјална болничка бања "Сокобаниа" нуди разне велнес и фитнес програме
- Веллнесс центар "Soko Terme", изграђен на обали реке Моравице са термалним
изворима у земљи, познат као "Лимон Спа". базени с минералном водом, врућа (36-39
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° С), који раде током целе године, као и многи пратећи објекти.
ЗАБАВНИ ТУРИЗАМ
- Аквапарк „Падина”- забавни комплекс изграђен је на површини од 2 хектара и може
да прими око 2500 посетилаца.
ЕКО ТУРИЗАМ
- 1992. године Сокобања је званично проглашена првом еколошком општином у
Србији. /Здраво и заштићено окружење, без индустријских загађивача, многих
природних и заштићених вредности са туристичко-рекреацијском, здравственом и
образовном функцијом, има велики потенцијал за развој еколошког туризма.
Сокобања је дуги низ година позната као најприкладније место за тренирање у
природи/.
СПОРТСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
- Успон планинама које окружују Сокобању је прави изазов и за аматере и за
професионалне алпинисте.
- Пећина Сесалачка - око 19 км од Сокобање.

- НИШАВСКИ ОКРУГ (СРБИЈА)
ГРАД НИШ (РАЗДЕЉЕН ЈЕ У ПЕТ ГРАДСКИХ ОПШТИНА)
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Ст. Цар Константин и краљица Хелена
- препородна православна црква "Пресвето Тројство" или "Свети Дух"
- Нишка епархија једна је од 34 епархије Српске православне цркве, са седиштем у
граду Нишу.
- Катедрала
Остала културна и историјска места:
- Археолошко налазиште Медиана - град Константина Великог; Музеј Челе Кула;
Нишка тврђава; Музеј - камп "Црвени крст"; Споменик Стевану Сремцу и његовом лику
Калчи
- Казанџијското сокаче - велика архитектонска вредност за град. Од националног
значаја.
Институције:
- Национална библиотека "Стеван Сремац"
- Универзитетска библиотека Николе Тесле
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- Народно позориште
- Луткарско позориште у Нишу
- Галерија савремене уметности
- Студентски културни центар
- Нишки културни центар
- Алтернативни културни центар - АКЦ
- Дечији културни, образовни и рекреациони центар
- Француски културни центар у Нишу
- Амерички центар у Нишу
- Завод за очување културне баштине
- Историјски архив Ниша
- Народни музеј
- Археолошка дворана
Културне манифестације:
- Међународно гудачко такмичење
- Међународни музички фестивал "Константинус"
- Джаз фестивал "Нишвил“
- Нишки филмски фестивал
- Музички фестивал "Нишомниа"
- Међународни фестивал студентског фолклора
- Међународни фестивал студентског театра "УРБАН ФЕСТ"
- НИМУС /NIMUS/
- Међународни фестивал хорова
- Фестивал гитаре „Наисус“
- Међународни пленар "Сичево"
- Дани бурека
КУЛИНАРНИ ТУРИЗАМ
Много традиционалног српског роштиља, широк спектар алкохолних пића (домаћа
српска ракија), топли хлеб (припремљен на лицу места), павлака (домаћи путер) и
свеже салате.
ВИНСКИ ТУРИЗАМ
- Подрум Малча (око 15 км од града у селу Малча)
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
Црква "Св. Арханђела Михаила и Гаврила", чији су иконостаси од камена, а држачи за
свеће на лустеру направљени су од метака.
Манастир „Св. Роман“ / саграђен у 9 веку, мошти светца чувају се у цркви. То је један
од 70 манастира који се налазе у околини Делиграда, познато као Српска света гора.
Остала културна и историјска места:
- Музеј баштине /Зграда је проглашена за музеј баштине, а 1985. године за споменик
културе./
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Институције:
- Центар за културу и уметност - Алексинац
- Књижевни клуб "Велимир Раијич"
- Народна библиотека „Вук Караџић“
- "Позориште 91"
Културне манифестације:
- Пекарски дани
ОПШТИНА НИШКА БАЊА
БАЛНЕОЛОШКИ ТУРИЗАМ
- Нишка бања има медицинске СПА центре, који нуде поступке лечења за људе са
реуматским и кардиоваскуларним болестима. Насеље има 5 врућих минералних
извора са температуром између 36-38 степени.
ОПШТИНЕ СВРЉИГ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Манастир „Свети Архангел Гаврило”
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Белмужијада - туристички догађај, који се одржава почетком августа сваке године.
- Фестивал народне уметности - одржава се у селу Луково
- Традиционални дечји фестивал - одржава се у августу

- ОКРУГ ПИРОТ (СРБИЈА)
ОПШТИНА ПИРОТ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква „Рождество Христово“
- Манастир “Свети Георгије Темски“ /женски манастир/
- Манастир Суково - /око 20 км од Пирота, до села Суково/.
Остала културна и историјска места:
- Музеј Понишавља - / укупна унутрашња структура музеја састоји се од одељења за
археологију, историју, етнологију, нумизматику и историју уметности. Експонати са
ових одељења чине невероватну музејску збирку од око 6.500 различитих артефаката
и уметничких дела.
- Тврђава (Калето) - Пиротска тврђава се такође назива Момчилов град или
Момчилово кале
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Фестивал „Пеглане кобасице“ - Пирот
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ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква Пресвете Богородице;
Остала културна и историјска места:
- Погановски манастир "Свети Јован Теолог" /обала реке Ерме, код села Поганово/
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Петрлашка пећина - систем пећина на јужном ободу Одоровачког крашког поља, на
подручју Забрђе
- Кањон на реци Јерма
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква - Свето Узнесење
- Манастир св. Димитар
- Манастир Успења Пресвете Богородице
- Манастир Светог Николе
Остала културна и историјска места:
- Хиљадугодинишен храст Бела Паланка - налази се у близини Дивљанског манастира;
- Музеј Бела Паланка
КУЛИНАРНИ ТУРИЗАМ
Фестивал пита - Међународно такмичење у припреми традиционалних пита
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква „Св. Николе”
- Храм „Светог пророка Илије”
Остала културна и историјска места:
- Споменик борцима за ослобођење Бабушнице
КУЛИНАРНИ ТУРИЗАМ
„Вурдијада“ – Традиционална гастро-туристичка манифестација

- ПЧИЊСКИ ОКРУГ (СРБИЈА)
ОПШТИНА ВРАЊЕ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Споменици културе:
- Марково Кале у близини града Врања - једног од најстаријих споменика историје и
културе на овом простору. Представља остатке средњовековне тврђаве на древним
темељима. Налази се око 4 км од града, на гребену на путу који повезује Врањску с
Лесковачком долином.
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- Археолошка ископавања у Кршевици. На висоравни изнад Кршевичке реке
најстарији налази датирају од краја бронзаног и раног гвозденог века.
- Хамам - старо турско купатило, саграђено крајем 17. века у стилу тадашње
балканско-оријенталне архитектуре
Остале знаменитости:
- Бели мост - Врање попут Вероне чува и негује причу о трагичној љубави.
- Мачја фонтана - налази се у долини Врањске реке, испод моста Бујковски.
Културне институције:
- Народни музеј Врање
- Кућни музеј "Бора Станкович"
- Позориште „Бора Станковић“
- Библиотека „Бора Станковић“
РЕЛИГИОЗНИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Саборна црква
- Црква Свете Петке или Крстова џамија
- Православни центар "Отац Јустин Попович“
- Црква Светог Илије
- Манастир Пантелеј
- Манастир Прохор Пчињски
- Манастир Светог Стефана
ПЕЋИНСКИ ТУРИЗАМ
Изложбено-трговински простор "Vranje Showcase" доприноси промоцији заната у
Врању и аутентичности региона.
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Борина недеља – одржава се у част Борисава Станковића, истакнутог писца, песника
и драматурга
- Етно сајам у Врању - представља традицију и културу Срба
- Међудржавни фестивал флауте "Златна флаута" - одржања се у јуну у Вранској бањи
- Интернатионал уметнички пленер - који се традиционално одржава јула у Врању.
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Језеро Булино - налази се на планини Кукавица, близу села Белановце.
-Јовачка језера - за љубитеље еколошког туризма и риболова
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква Светог Преображења
- Јермитажна црква "Св. Петка"
- Црква "Св. Кнез Лазар”
- Манастир Успења Богородичног
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Градски сабор светог Јована Крститеља
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ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Спомен - костница
- Споменик жртвама Другог светског рата
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- "Власинско лето" - културни и туристички догађај
- "Власински котлић" - такмичење за припрему рибље чорбе
- Златне руке - прослава традиције и обичаја Власине.
- Регата "Власина" је спортски и забавни догађај међународног карактера. Такмичење
у кајаку се одржава на Власинском језеру.
- Уметнички пленар на Власини
ЛОВАЧКИ И РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
- Власинско језеро - постоје услови за риболов и рекреацију
- Ловиште Врла
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
ФЕСТИВАЛНИ ТУРИЗАМ
- Међународни фестивал „Босилеградско крајиште пева и игра“
- Међународни дечји Ускршњи фестивал
- Мала Богородица
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и храмови:
- Црква „Св. Богородица” у Босилеграду
- Црква "Св. Тројица“ у селу Извор
- Црква „Свети Никола“ у селу Црноштица
- Црква "Св. Апостоли Петар и Павел“ у селу Божица
- Црква "Св. Спас ”- Вазнесење Господње, село Доња Лисина
- Црква "Св. Харалампије" Бранковци
- Црква "Св. Тројица “, село Трнска Клисура
- Манастир и храм „Св. Пророк Илија” у селу Брестница
- Црква "Св. Пророк Илија ”у селу Горња Лисина
- Црква "Св. Апостол Филип “, село Бистр
- Црква "Св. Спас”- Вазнесење Господње у селу Доња Љубата
- Црква "Св. пророк Илија” у селу Зли дол
- Храм "Св. Арханђео Михаел“ у селу Стрезимировци
- Црква "Св. Илије “, капела „Пресвете Богородице“ у селу Ресен
- Црква Светог Николе у селу Кострешевцима
- Храм Пресвете Богородице у селу Горње Тламино
- Црква Пресвете Богородице у селу Груинци
- Црква "Св. Велики мученик Георги“ у селу Топли дол
- Црква „Св. Петке”, село Рибарци
- Храм Рођења Пресвете Богородице Босилеград
- Црква "Св. Спас”- Вазнесење господње Рајчиловци.
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- Црква "Св. Арханђео Михаел“ у селу Горња Љубата.
- Црква "Св. Марко” у селу Доганица
- Црква "Св. Иван Рилски” у селу Паралово
Остале знаменитости:
- Трометрово попрсје - споменик Василу Левском у центру Босилеграда

-

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ (СРБИЈА)

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Манастир Светог Николе
- Манастир Пресвете Богородице
Остала културна и историјска места:
- Плочник - археолошко налазиште у Топличком округу, Србија;
- Споменик ослободиоцима Куршумлије (1877 - 1878)
- Спомен - попрсје писца Милутина Ускоковића
- Споменик жртвама ратова 1990-2000. и НАТО агресије 1999.
БАЛНЕОЛОШКИ И ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Куршумљанска бања - разнолика врло лековита топла и минерална вода, посебно са
минералним блатом. Смјештена је дуж долине ријеке Бањске.
- Парк природе Радан - стављен под заштиту ради очувања геолошке, биолошке и
пејзажне разноликости и различитих облика вулканског рељефа;
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква св. Прокопије
Остала културна и историјска места:
- Национални музеј Топлица
- Дом културе „Радивоје Увалич-БАТА“
- Народна библиотека „Раде Драинац“
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Св. Прокопије - 21. јула, светац по коме је граду дато име и чије су мошти у цркви у
граду;
- 20. јула - бројна спортска такмичења и културне манифестације;
- Сајамско-туристичка манифестација „Празник трешње - дани трешње“ / одржања се
у јуну у селу Велика Плана /;
- Традиционална међународна ликовна колонија "Споменик Богу Иличу" – одржава се
крајем августа;
- Међународни књижевни сусрети Драинк-а, доделом Награде за одводњавање
најбоље песничке књиге у претходној години – одржавају се крајем августа.
- „Beer Fest”- одржава се у јулу.
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ОПШТИНА БЛАЦЕ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
- Црква „Успења Пресвете Богородице”
- Црква „Свете Тројице”
Остала културна и историјска места:
- Културни центар Драинац
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Дани шљиве,
- Блаце "Дани шљиве“
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Цркве и манастири:
Црква „Св. Василије Острошки”
Остала културна и историјска места:
- Дом Културе
- Народна библиотека
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- Дан Светог Петра - службени празник општине
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ОПШТИНА ЛЕСКОВАЦ
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
Фестивали:
- „Роштиљиада“ - одржава се у септембру, празник у лесковачког роштиља, који сваке
године посети око 250 000 људи.
- Лесковачко лето - традиционални, мултимедијални фестивал позоришта на
отвореном, који се одржава у етно комплексу „Продавница Докић“ у центру града,
започиње календарским почетком лета и траје до половине јула.
- Лесковачки карнавал - спој традиције и модерних карневалских трендова. Поред
главне међународне карневалске поворке, у њој се налазе дечји карневал, велика
маскарада, карневалски бал по избору принцезе карневала, карневалска изложба, низ
попратних програма и концерата. Одржава се у јулу
- "Градска слава" - Пресвето Тројство слави се педесетог дана Ускрса
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Планина Кукавица - са врхом Влајна на 1442 м надморске висине. Од Лесковца је 16
км - посетило га је много туриста. Постоји и ски стаза.
- "Пашина фонтана" - летовалиште 10 км од Лесковца
- Језера: Брестовашко, "Блато" и Власинско језеро.
БАЛНЕОЛОШКИ ТУРИЗАМ
- Сијаринско купалиште - датира из римског доба. Налази се на 52 км од Лесковца и
налази се у подножју планине Голија, на надморској висини од 520 м. Постоје извори
са минералном водом (температура од 32 до 72°С) и гејзир са топлом водом, чији
водени стуб досеже 8 м висине сваких 10 минута.
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Споменик слободе - поводом педесете годишњице ослобођења од Турака је
постављен на Главну пијацу
- Спомен комплекс на источној падини Хисара изграђен је 1971. године по идејном
пројекту архитекте Богдана Богдановића.
- Докичева кућа - стара 120 година
- Хидроелектрана Вучје - изградња електране почела је изградњом канала 1902-1903.
- Археолошко налазиште Хисар у Лесковцу - остаци најстаријих насеља из средњег и
касног неолитика. Хисар је био насељен у свим периодима металног доба: бакарном
средњем и бронзаном добу.
РЕЛИГИОЗНИ ТУРИЗАМ
- Катедрала Свете Тројице – Саборна црква
- Ођаклијска црква - саграђена на темељима постојећег храма.
- Црква "Св. Илија”- саграђена је 1886. године.
- Црква "Света Петка" у Рудару - карактеришу величанствене фреске. Постоје два
слоја. Први слој је из средњег века, а други је после обнове храма 1815. Поред храма
налази се конак - двоспратна зграда саграђена почетком 19. века. Право је
архитектонско ремек-дело свог времена.
- Јасунски манастири - налазе се на километру и по један од другог.
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-

ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ (СЪРБИЯ)

ОПШИНА БОJНИК
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ

- традиционална алпинистичка акција "Изкачи се до Радана" - организује се од
клуба по албуму и колоездене "Змеј од Радана"
-Фестивал боба у Бојнику - 8. септембра
- Музикални фестивал „Музички интересоци“ - Бојник
РИБОЛОВЕН И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
- Езеро "Брестовац" - рибнијски резерват на езерототу и експлоатација богаташа
и се налази из: шарана (див, гол и езеро), лин, сука, платика, мрља, карач,
бабуин, тревен шара, сребрени шаран и сив, сом, кефал , бала риба и мана.
- Планина Радан - у североизводном и словенству е ловно поље "Соколовица",
које се користи са надморском висином од 384 до 1400 м, са оваквим дивеч-ом:
европски јелен, серна, дива свиња. Планирана је богата на птицама - 99 врста,
од којих 55 различитих међународних значења. У широком округу на Радану
регистровано је 29 врста дизајнера (зајк, вук, чекање, лизика
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
- Црква „Св.Троица“ у Образди, Недалеко од цркве налази се 8 споменика
палим војницима Солунског фронта.
- Црква „Св. Сава ”в Горној Бриание - 1897 г.
- Црква „Св. Арх Габриел ”, у Приворици
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
БАЛНЕОЛОШКИ ТУРИЗАМ
- Сијаринска Бања - град у општини Медвеђа, има 18 минералних извора различитог
физичког и хемијског састава и температуре 32-72°С. Посебна лепота и атракција су
гејзири са топлом водом, јединствени у Европи, чији водени стуб досеже висину од 8
м, до које је новоизграђени комплекс малих базена и фонтана.
- Туларска бања - занимљива је као излетничка дестинација и има неколико
минералних извора.
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Чоров водопад - налази се на подручју села Петриле. Постоје мостови и стазе које
воде до водопада. Недалеко од водопада налази се мини парк.
- Марконски вис - вулканска планина која се налази у југоисточном делу Србије, јужно
од Тулара, у источном делу реке Јабланице. Висина - 1070 м
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
Капеле и манастири:
- Манастир Бражина - налази се близу села Туларе. Посвећена Пресветој Богородици
од Пеје.
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ОПШИНА ЛЕБАНЕ
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Празник општине - 8. новембар
- Ст. Димитар - празник општине
- Изложба старих заната - Лебане - презентација и демонстрација заната (септембар)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
- Православна църква в гр. Лебане
- Църква "Св. Прокопий" в Шуман
- „Царичин град” - Археологическо селище на император Юстиниян
- Дом на културата „Радан”
ОБЩИНА ВЛАСОТИНЦИ
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Власотинтски културни центар – Укључује Музеј домовине и Власински
информативни билтен; сопствену галерију која организује уметничке изложбе,
књижевне вечери, презентације књига, као и дворану Дома културе која се користи
за филмске пројекције, представе и друго.
- Стари базар - саграђен у другој половини 9 века, данас је задржао свој првобитни
изглед
- Меморијални парк на обали Власине
- Споменик војницима Балканских ратова и Првог светског рата
- Црква Причешћа Светога Духа
- Градска библиотека „Гигина кућа“
- Млин Поповић
- Турска кула - музеј старе српске графике из периода од 16. до 19. века
ЛОВАЧКИ ТУРИЗАМ
- Ловачко газдинство "Лужница". Дивљач се састоји од срна, дивље свиње, зеца,
фазана и јеребица.
ПРИРОДНИ ТУРИЗАМ
- Подручја дуж реке Власине и оближње планине идеални су за излетнички туризам.
- Власинско језеро - 56 км
ДОГАЂАЈ ТУРИЗАМ
- "Вински бал" - традиционални догађај из 1960. године у част и славу вину и
виноградима из Власотинца.
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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Дан Св. Прокопија - 21 юли
- „Фестивал трубе“ - у близини села Градска - 21. јула - организује се богат културноуметнички програм. Труба је представљена као омиљени музички инструмент
- Дан Светог Илије у Чобанаку - 2 август,
- Празник Видовдан - близо до Црне траве - 28 јуни
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Дом културе - организују се различита предавања, школске представе, научне
збирке, седнице Скупштине општине, представе
- Споменик палим борцима Балканских ратова и Првог светског рата. Налази се у
центру града
- Општинска библиотека
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ДОГАЂАЈНИ ТУРИЗАМ
- Дан Св. Прокопија - 21 юли
- „Фестивал трубе“ - у близини села Градска - 21. јула - организује се богат културноуметнички програм. Труба је представљена као омиљени музички инструмент
- Дан Светог Илије у Чобанаку - 2 август,
- Празник Видовдан - близо до Црне траве - 28 јуни
КУЛТУРНИ И ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ
- Дом културе - организују се различита предавања, школске представе, научне
збирке, седнице Скупштине општине, представе
- Споменик палим борцима Балканских ратова и Првог светског рата. Налази се у
центру града
- Општинска библиотека

2. Реализовани јавни пројекти који се односе на туристичке услуге и
производе
Током проучавања туристичких услуга на циљној територији, извршена је
анализа реализованих јавних пројеката, финансираних из оперативних програма (за
Бугарску), као и програми прекограничне сарадње који се финансирају у оквиру
Инструмента за претприступну помоћ.
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Основни акценат анализе је стављен на доприносу одговарајућег пројекта,
побољшању квалитета туристичких услуга и развоју туристичких производа на
прекограничном нивоу.
-

Пројекти у оквиру оперативних програма који постоје у Бугарској: Оперативни програм „Растуће регије“ 2014-2020

Територијални фокус анализе: Пројекти у бугарском делу циљног подручја
пројекта - 9 општина у округу Ћустендил, и 6 општина у округу Перник, 22 општине у
софијском округу, 11 општина у округу Видин, 10 општина у Округ Враца и 11 општина
у округу Монтана.
-

Реализовани пројекти на бугарском делу циљне територије
финансирани у оквиру постојећих оперативних програма:

пројекта,

Назив пројекта: „Унапређење градске средине у граду Ћустендил“
Фокус пројекта: Побољшање градског окружења, обнова и деконтаминација
секундарних градилишта (укључујући реструктурирана подручја), смањење
загађења ваздуха и промоција мера за смањење буке.
→ Местоизвођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил
→ Објекат туристичког интереса: изградња и обнова јавних
рекреативних подручја укључујући паркове, зелене површине,
игралишта, градске тргове
→ Однос туристичких услуга и производа:
o Потпуно изграђена мрежа уличица са новим коловозима, површине
преко 3700 м2.
o Дефинисано и отворено место за археолошки прозор
o Рехабилитирана улична мрежа и постављена улична расвета која
штеди енергију и системи за безбедност и у борби против
криминала
Реконструисано водено огледало са фонтанама, укључујући са
програмираним осветљењем и музиком
o Пејзажно уређење
o Са нагласком на згради Уметничке галерије "Владимир Димитров мајстор" и споменика уметнику
o Изградња и реконструкцију парка галерије
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.

63

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

o

Изграђени су нови и обновљени дотрајали физички елементи
градског окружења, са тежиштем на побољшању веза преко реке
која пролази кроз центра града.

Резултат пројекта је побољшање окружења за урбану рекреацију и културног и
туристичког производа, што ће заузврат побољшати могућности породичног
гостопримства, што је традиција за регион.
Назив пројекта: "Побољшање урбане средине у граду Перник"
Фокус пројекта: Побољшање физичког и животног окружења у граду
Перник кроз обезбеђивање одрживог и еколошког урбаног окружења, за бољи
квалитет живота и новим могућностима економског и друштвеног развоја.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Перник
→ Обект на туристически интерес: Унапређење и обнова локалних
ресурса
→ Однос туристичких услуга и производа:
o 1.Побољшање насеља Тева:
– активности на изградњи пешачких уличица, рекреативних
игралища, парковног намештаја и уређења међузградних простора,
укључујући дечје и спортске терене, као и увођење енергетске
уштеде, обезбеђивање потребног броја паркинг места и стварање
приступачног градског окружења за људе са посебним потребама
и родитеље са дечјим колицима.
2. Парк изазова, насеље Воиниковец - изградња рекреационог и
спортског простора као алтернативних активности и забаве за децу
и омладину, смештеног на укупној површини од 0,20 хектара.
o - изградња и одређивање разграничавања позорнице за културне
догађаје и игралишта са различитом опремом у складу са
старосном групом посетилаца, комбиновано игралиште; подручје
за пењање; разграничење огњишта и јарбола зазаставу и кампа за
шаторе - део "извиђачке зоне", подручја са планинским
бициклистичким стазама; зона "Тражи камен филозофа" - логичка
игра; место за привремено заустављање аутомобила, укључујући
приступачност инвалида и породица са малом децом.
o 3. "Мост преко реке Струме у улици Струмe"
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Резултати пројекта су: пружање нових могућности за економски и социјални развој и
привлачење нових посетилаца и спољних инвеститора; даљи развој изграђеног
зеленог система града Перника кроз обнову и реконструкцију постојећих парковских
површина нудећи алтернативну забаву за децу и омладину; повећање атрактивности
града Перника и квалитета живота у њему успостављањем рекреационих зона
погодних за рекреативне активности; повећане могућности за развој активног одмора.
Назив пројекта: Обнова и адаптација синагоге - Видин у туристичком
објекту "Културни центар" Жул Паскин "
Циљ пројекта: Развој конкурентских туристичких атракција које доприносе
диверзификацији туристичког производа, смањењу територијалне концентрације
и равномернијој дистрибуцији предности туризма.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
→ Објекат туристичког интереса: Очување, развој и промоција јавних
добара у области културе и културне баштине
→ Однос туристичих услуга и производа:
o обнављање и социјализација зграде Синагоге и припадајућег
земљишта, комбинујући функције музеја, изложбеног простора,
мултифункционалне хале и суседног парка
Резултати пројекта су развој конкурентских туристичких атракција, које
доприносе диверзификацији туристичког производа, смањењу територијалне
концентрације и равномернијој дистрибуцији предности туризма.
Назив пројекта: Основна реконструкција централне пешачке зоне
Циљ пројекта: Промовисање уравнотеженог и одрживог урбаног развоја
кроз реконструкцију централне пешачке зоне Видина"
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
→ Објекат
туристичког
интереса:
инфраструктуре

Реконструкција

локалне

→ Однос туристичих услуга и производа:
o Велика реконструкција централне пешачке зоне
o Комплетна замена подземне инфраструктуре - водовод,
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канализација, електрификација, видео надзор, оптички каблови,
тротоари
o Комплетна обнова постојећих чесми и замена водоводног система,
електричне опреме и аутоматизације
o Обезбеђивање складног и приступачног урбано окружење за људе
са посебним потребама
Резултат пројекта је побољшање квалитета живота локалних становника и
повећање опште привлачности града за туристе, што ће побољшати туристичку
потражњу и њене услуге.
Назив пројекта: Обнова паркова, зелених површина и улицe
Усмереност пројекта: Побољшати физичко и животно окружење у граду
Монтани како би се обезбедило одрживо, прилагођено, сигурно и еколошко
урбано окружење високог квалитета живота, повећала инвестицијска
атрактивност за економски и социјални развој општине Монтана
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Монтана
→ Објекат туристичког интереса: Поправка и реконструкција локалне
инфраструктуре
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Побољшање
(санација)
шумског
парка
Калето,
основна
реконструкција парка Огоста, санација улице Хаџи Димитар,
инжењеринг локације Градског парка, инжењеринг локације
Монтанесиум парк
o Изграђене рекреативне зоне, укључујући фитнес места и
летњиковаца;
o Осигурана доступност особама са посебним потребама и мајкама са
дечјим колицима;
o Довршена је постојећа инсталација за осветљење;
o Повећање атрактивности града Монтане и допринос интеграцији
изгледа урбаног окружења у граду Монтани
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Назив пројекта: Туристички регион Рила
Усмереност пројекта: Развијање одрживог конкурентног туристичког
производа, промовисање природног, културног и историјског наслеђа општина
Дупница, Бобошево и Рила.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: општине Дупница, Бобошево и Рила
→ Објекат туристичког интереса: Природно, културно и историјско
наслеђе
→ Однос са туристичким услугама и производима:
o Разрађени туристички производи и пакети
o Учешће
на догађајима међународним, националним
регионалним туристичким берзама, изложбама, сајмовима
o Организовано
национално
информативно
путовање
туроператорима водећих агенција
o Студија ефикасности маркетиншких активности

или
са

Пројекти у оквиру програма прекограничне сарадње
-

Програм прекограничне сарадње у оквиру ИПА Бугарска - Србија 2014-2020

Назив пројекта: Бугарско - Српски гурман воз
Циљ пројекта: повећати број туристичких производа у прекограничном
региону применом иновативних приступа у области туризма, односно
сертификовања и заштите заједничких-туристичких производа и услуга који
одражавају специјални карактер дестинација - традиционални кулинарски
производи са бугарске и српске стране, развијање знања и вештина међу
студентима и професионалним куварима спровођењем додатне обуке у вези са
кувањем, побољшањем квалитета кулинарских производа и услуга и
успостављање веза између предузетника у региону.
→ Местоизвођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Враца и Општина Мездра (округ
Враца)
o Република Србија: град Лесковац
→ Објекат туристичког интереса: Прекогранични туристички производ
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Регистрована два бренда
o Бугарско-српски гастро клуб, који се односе на гастрономију и
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туризам, и употреба регистрованих брендова
Резултат пројекта је: Сертификација и заштита унакрсних-туристичких
производа и услуга који одражавају специјални карактер дестинација, попут
традиционалних кулинарских производа са бугарске и српске стране.
Развој знања и вештина код студената и професионалних кувара спровођењем
додатних обука из области гастрономије.
Побољшање квалитета кулинарских производа и услуга и успостављање веза
између предузетника у прекограничном региону.
Назив пројекта: Визија развоја авантуристичког туризма
Усмереност пројекта: Повећање капацитета за одрживи развој туризма у
прекограничном региону Старе планине.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
o Република Србија: Општина Књажевац
→ Објект туристичког интереса: Прекогранични туристички производ
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Главни производи су анализа ресурса и мапа пута за развој
авантуристичког туризма, међународна конференција за одрживи и
авантуристички туризам, развој специфичног туристичког
производа - такмичење у оријентацији комбиновано са врстама
авантуристичког туризма, веб локација и мобилна апликација,
каталог и филмски рекламни авантуристички туризам у пројектном
подручју.
Назив пројекта: Туризам и футуризам
Циљ пројекта: 1. Побољшање квалитета туристичке понуде и промоција
заједничке туристичке дестинације Сокобања-Варшец; 2. Примена савремених
софтверских решења за мобилне комуникације између предузетника укључених
у туристичку индустрију у прекограничном региону; 3. Дизајн и примена
савремених пословних модела са интерактивним алатима усмереним на директну
комуникацију са савременим корисником; 4. Проактивно укључивање локалних
предузетника у циљу унапређења њиховог маркетиншког знања и стицања нових
вештина за бољу комуникацију, промоцију и примену нових производа и услуга.
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→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Вршец
o Република Србија: Општина Сокобања
→ Објект туристичког интереса: Прекогранични туристички производ
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђена стратегија одрживог развоја туризма у Сокобањи и
маркетиншка стратегија заједничке туристичке дестинације
Сокобања-Вршец;
o Развијене мобилне и веб апликације са информацијама о
туристичкој понуди, атракцијама, туристичкој индустрији и
услугама за две дестинације - Сокобању и Вршец.
Назив пројекта: „Унапређење зимске туристичке понуде у општинама
Сокобања и Варшец - Зимска прекогранична тура: Вршец- Сокобања“
Усмереност пројекта: Промовисати сарадњу између институција и људи
коришћењем културних и природних ресурса на одржив начин туризма.
→ Местоизвођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Вршец
o Република Србија: Општина Сокобања
→ Објект туристичког интереса: Прекогранични туристички производ
→ Однос туристичих услуга и производа:
o израђен 1 каталог - Зимска туристичка понуда Сокобања - Вршец;
o Израдио 1 заједнички програм за одрживи развој зимског туризма
o 1 Зимски догађај за културни туризам у Варсхетсу, 1 зимски
спортски туристички догађај у Сокобањи, 1 клизалиште димензија
14к 16м, 1 тобоган за санкање, 10 дрвених кућа, мултимедијални
систем
Назив пројекта: Укус Старе планине
Усмереност пројекта: Повећати свест о локалној гастрономији као
свеобухватном фактору за одрживу употребу прекограничне културне баштине и
подржати промоцију заједничких традиција преко прекограничних кулинарских
догађаја
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин, Општина Монтана
o Република Србија: Пирот и Зајечар
→ Објекат туристичког интереса: Умрежавање
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→ Однос туристичих услуга и производа:
o развијено 50 најпопуларнијих рецепата из Старе планине,
o припремљени видео приручник за кување и кувар,
o развијена студија гастрономије као покретачке снаге иновативног
туризма.
o куварске емисије као заједничке догађаје чији је циљ промоција и
неговање заједничке традиције.
Назив пројекта: Заједничке иницијативе
унапређење винске руте „Душа Балкана“

за

изградњу капацитета

и

Усмереност пројекта: Повећање капацитета чланова прекограничног
удружења „Душа Балкана“ и организовање заједничких манифестација за боље
промовисање и привлачење нових туриста.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
o Република Србија: Општина Зајечар
→ Објекат туристичког интереса: Умрежавање
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Прекогранични бренд „Душа Балкана“ увођењем годишњих
награда за најбоље вино „Душа Балкана“;
o Боље промовисана винска рута „Душа Балкана“ нудећи побољшане
услуге и коришћење нових информационих технологија;
Организовани заједнички догађаји за бољу промоцију и
привлачење нових туриста.
Назив пројекта: ВИА Милитарис - коридор за одрживи развој туризма
Усмереност пројекта: Идентификовати довољан број знаменитости и места
са додатом вредношћу у области природне и културно-историјске баштине дуж
Виа Милитарис, што ће допринети побољшању њихових потенцијала за
туристичку експлоатацију, стварајући на тај начин економске користи за
становништво у прекограничној регији.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Костинброд
o Република Србија: Општина Ниш
→ Објект туристичког интереса: Прекогранични туристички производ
→ Однос туристичих услуга и производа:
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разрађен концепт прекограничне туристичке територије на путу
Виа Милитарис, заједно са одрживим акционим планом који је
атрактиван и доступан туристима, конкурентан у времену
економске кризе и тешкоћа и способан да сачува и побољша
заједничке вредности и идентитет прекограничног Бугарско Српског региона;
o створен туристички производ, означен под марком Виа Милитарис Коридор за одрживи развој туризма;
o креирали иновативне туристичке информације засноване на вебу и
креативан „алат“ –LivingLab платформу и мобилну апликацију;
o подстицање интеракције и стварање партнерских односа између
становника, предузећа и институција у прекограничном региону.
o

Назив пројекта: Балнеолошки туризам - будућност здравља
Усмереност пројекта: Повећање туристичке атрактивности балнеолошких и
бањских дестинација у Бугарској и Србији
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Сапарева Бања
o Република Србија: Општина Сокобања
→ Објекат туристичког интереса: Природни ресурси и културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развила је заједничку стратегију за развој туристичких дестинација,
спроводећи иницијативе за заштиту и промоцију природних ресурса и
културне баштине
o Изграђене туристичке атракције, игралишта која су тематски повезана
са планинским туризмом и осталим спортовима
o Реконструкција парка Николаја Хаитова у граду Сапарева Бања
o Реконструкција парка "Бањиица" у граду Сокобања
Назив пројекта: Промоција туристичких атракција кроз интерактивни
приказ културно-историјског наслеђа прекограничног региона
Усмереност пројекта: Стимулисање одрживог развоја туризма
прекограничном региону кроз диверзификацију туристичких атракција
промоцију културно-историјског наслеђа Пирдопа и Палилуле.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Пирдоп /Софијски округ/

у
и

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.

71

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

o Република Србија: Општина Палилула (град Ниш)

→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјска баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Интерактивна изложба културно-историјског наслеђа у Пирдопу и
Палилули
o Заједничка конференција „Нове перспективе туристичког потенцијала
локалне културно-историјске баштине у прекограничном региону
Пирдоп и Палилула“
o Заједничка конференција „Иновативни приступи представљања
туристичке атракције у прекограничном региону Пирдоп и Палилула
o Организовани заједнички културни фестивал „Фолклорне традиције:
различите културе - заједничке вредности“ у Пирдопу и Палилули
o Филм снимљен „Културно-историјска баштина Пирдопа и Палилуле сачувана вековима
Реализација пројекта доприноси успостављању одрживог партнерства у
прекограничном региону и повећању туристичке атрактивности прекограничног
региона Пирдоп и Палилула, улагањем у иновативну промоцију културно-историјске
баштине. То ствара услове за културну размену за промовисање потенцијала региона
кроз
организовање
заједничких
догађаја,
као
и
доприноси
повећању
административних капацитета општинских управа за спровођење пројеката
финансираних из програма ЕУ (ИПА).
Назив пројекта: Унапређење
прекограничном региону

нематеријалне

културне

баштине

у

Усмереност пројекта: Повећање туристичке атрактивности прекограничног
региона Бугарска - Србија кроз развој конкурентних туристичких дестинација
заснованих на сарадњи, као и допринос диверзификацији туристичких производа
у региону
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Монтана
o Република Србија: Општина Медиана, град Ниш (град Ниш)
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Разрађена је заједничка стратегија за промоцију туризма и културне
размене преко онлајн културнг календара
o Организовани и спроведени атрактивни за туристе културне
манифестације - 4 забавна догађаја у обе општине
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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o Проведена интернет кампања ради привлачења туриста

Резултат пројекта је обогаћивање културног календара две партнерске
општине, подизање свести о туристичким производима у региону и привлачење
туриста.
Назив пројекта: Очување, ревитализација и изложба ранохришћанске
базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону
Усмереност пројекта: Јачање туристичке атрактивности у прекограничном
региону Бугарска - Србија кроз активности на заштити, очувању / рестаурацији и
изложби ранохришћанске базилике „Кастра ад Монтенезиум“, Монтане и тврђаве
„Калето“, Пирот (Момчилов град), развој атрактивних туристичких дестинација,
која пружају занимљиве историјске чињенице о простору, архитектури и
религији у антици на овим просторима, као и о очувању и излагању историјских
вредности у циљу привлачења више туриста и посетилаца.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Монтана
o Република Србија: Град Пирот
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Поправка, конзервација и излагање ранохришћанске базилике и
заштита тврђаве "Кастра ад Монтенезиум"
o Израђен је заједнички туристички водич са фотографијама тврђава у
Монтани и Пироту.
o Рестаураторски радови изведени на старој тврђави за развој
туристичке атракције "Калето" у Пироту
o Организована је изложба у тврђави "Калето" на три нивоа - за децу, за
туристе и за истраживаче
o Израђене презентације тврђаве "Калето", Пирот, кроз савремене
методе, проширене и виртуелне стварности
o Припремљени заједнички прекогранични водич Пирот - Монтана

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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Назив пројекта: Рекреативни и спортски објекти као туристички потенцијал
региона
Усмереност пројекта: Побољшање туристичке атрактивности Пирота и
Варшеца новим приступом промоције туристичке понуде - изградњом нових
туристичких локација као додатне туристичке понуде у оба града и побољшањем
прекограничне понуде активног туризма.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Вршец
o Република Србија: Гр. Пирот
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Изграђен атракциони објекат "Вежен Парк" и места за рекреацију и
спорт у граду Вршец
o Изграђен забавни парк „Адреналин“ у граду Пироту
o Израђен стратешки план за унапређење спортске и туристичке понуде
у прекограничном региону Вршец-Пирот
o Организовани партнерски форум и размена искустава учесника у
пројекту, радионице и изградња капацитета
Резултат пројекта је побољшање туристичке атрактивности два града,
повећање броја посетилаца и већи ниво контроверзне и рекреативне понуде у
прекограничном региону.
Назив пројекта: Развој туризма у прекограничном региону Бугарске и
Србије стварањем туристичких атракција и излагањем репрезентативних
културно-историјских локалитета општина Сурдулица и Правец
Усмереност пројекта: Диверзификација туристичког производа у
прекограничном региону општина Сурдулица и Правец повећањем туристичке
атрактивности и конкурентности локација у обе општине и пружање широког
доступа информацијама о реконструисаним објектима, бољим искоришћењем
природне и културне баштине и повезаном инфраструктуром са њима.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: град Правец /округ Софија/
o Република Србија: Општина Сурдулица /Пчињски округ/
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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→ Однос туристичих услуга и производа:
o Одржана обука „Повећање атрактивности туристичких локација“.
o Реконструисана 4 културно-историјска локалитета:
- Градски парк у Сурдулици, у селу Видраре - конзервација,
рестаурација, реконструкција и изложба музејских места
- стара разредна школа из 1848. године и Туњаковски кан из 1820.
године у селу Осиковица
- Конзервација и изложба цркве "Богородице" из XIV века и остаци
ранијих зграда испред ње
o Припремљене и реализоване музејске изложбе у школи Старо
разредна школа и Туњаковска гостионица у селу Видраре
o Набавњена опрема за повећање туристичке атрактивности објеката и
омогућавање њиховог приступа
o Интерактивна информативна табла за презентацију и промоцију веб
локација.
o Израђена заједничка веб страница за пројекат
o Интерактивна информативна табла
Пројекат доприноси томе да прекогранични регион Сурдулице и Правеца
постане привлачнијим и конкурентнијим и обезбедиће диверзификацију туристичког
производа у прекограничном подручју.
Назив пројекта: Развој конкурентских туристичких атракција за
целогодишњи фестивалски туризам, што доприноси диверзификацији
туристичких производа у регији Видин - Зајчар
Усмереност пројекта: Подршка развоју конкурентских
атракција промовисањем и развојем фестивалског туризма.

туристичких

→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
o Република Србија: Зајечарски округ
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Заједничка студија о могућностима за развој фестивалског туризма у
прекограничној регији Видин - Зајчар
o Створен заједнички туристички производ за целогодишњи фестивалски
туризам на подручју Видина и Зејчара
o Изграђена туристичка инфраструктура у Зајечару за камп за младе и
зелену школу
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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o Дунавски талас уметности у Видину
o Тридесетминутни филмски и џепни водичи за промоцију фестивала
o Веб страница пројекта

Назив пројекта: Унапређење зимске туристичке понуде у општинама
Сокобања и Вршец - Зимска прекогранична турнеја: Вршец - Сокобања
Усмереност пројекта: Промовисати сарадњу између институција и људи
коришћењем културних и природних ресурса на одржив начин туризма.
Специфични циљеви: - Развој новог заједничког туристичког производа: Зимска
прекогранична турнеја: Варшец - Сокобања; - Развој модерне, иновативне,
интерактивне платформе за промоцију и подизање свести о прекограничном
наслеђу Варшца – Сокобање
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Вршец
o Република Србија: Општина Сокобања
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Културно-туристичка зимска манифестација у Вршцу - "Зима, звезда и
вино"
o Спортски туристички догађај у Сокобаји - "Зимска спортска магија"
o Развијену нову туристичку инфраструктуру - санкалиште у Сокобањи
o Развој нове туристичке инфраструктуре у Вршцу
o Израђен програм за одрживи развој зимског туризма
o Каталог "Зимска туристичка понуда Сокобања - Вршец"
o Интерактивна платформа "Звук и светло"
Назив пројекта: Повећање капацитета чланова прекограничног удружења
„Душа Балкана“ и организовање заједничких манифестација за бољу
промоцију и привлачење нових туриста
Усмереност пројекта: Повећање капацитета чланова прекограничног удружења
„Душа Балкана“ и организовање заједничких манифестација за бољу промоцију и
привлачење нових туриста

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.

76

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска:Гр. Видин
o Република Србија: Зајечарски округ
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Студија о потребама и очекивањима туриста у прекограничном региону
o Јачање капацитета пружаоца туристичких услуга и произвођача вина
ради бољег испуњавања потреба тржишта
o Семинари за Водич кроз винску руту "Душа Балкана"
o Организовање прекограничног оцењивања вина
o Организовање прекограничног сајма вина у Видину
o Побољшање знања о дегустацији вина размјеном најбољих пракси
o Израда Приручника за увођење интернет маркетинга у вински туризам
o Тренинг за увођење друштвених медија у вински туризам
Назив пројекта: Дигитална нематеријална културна баштина
Усмереност пројекта: Промоција нематеријалне културне баштине (НКН)
два региона коришћењем савремених ИКТ технологија. Специфични циљеви:
подизање свести циљних група о НМЦ-у; створити обједињену базу података ЦБЦа за НМЦ и створити предуслове за стварање нових туристичких производа за
нематеријалну културну баштину.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Гр. Видин (регион Видин)
o Република Србија: Гр. Заjeчар (регион Заjeчар)
→ Објекат туристичког интереса: Нематеријална културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Избор најбољих 100 елемената нематеријалне културне баштине у
региону Видина и Заjeчара
o Припремљена теренска студија нематеријалне културне баштине на
подручју Видина и Заjчара
o Видео презентација 100 најбољих елемената нематеријалне културне
баштине
o Јединствена ПГС е-платформа створена са базом података о
нематеријалној културној баштини Видина и Заичара
o Тренинг „Како створити туристички производ из нематеријалне
културне баштине“
o Тренинг „ИКТ као средства за промоцију нематеријална културна
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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баштина
o Фестивал „Дигитална нематеријална културна баштина“ у региону
Видина и Зејчара
o Догађај у Видину да промовише нематеријалну културну баштину
Резултат пројекта је повећана свијест о прекограничном подручју
нематеријалне културне баштине, што ствара претпоставке за стварање нових
туристичких производа.
Назив пројекта: Бицикл и вино
Усмереност пројекта: Развој бициклистичког и винског туризма, изградња
капацитета заинтересованих локалних актера за пружање ове нове врсте
туристичког производа и усмеравање пажње локалног становништва на
могућности да се на различит начин истражи прекогранично подручје
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Гр. Видин (Видин регион)
o Република Србија: Гр. Књажевац (округ Зајечар)
→ Објекат туристичког интереса: Развој и промоција туристичких услуга у
малим и средњим предузећима
→ Однос туристичих услуга и производа:
o 2 студије о стању бициклизма и винског туризма у прекограничној
регији, идентификујући локалне актере и развијајући винске
бициклистичке руте
o 2 прекограничне радионице са локалним актерима како би се
представили резултати
o Развијени приручник и видео водич са 6 кратких филмова
o Обука за соммелиер и маркетинг туристичких производа
o Путничка радионица за заинтересоване стране и новинаре ради
изградње капацитета и побољшања умрежавања за нови туристички
производ
o Бициклистички и вински фестивал
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Назив пројекта: Једрење Дунавом
Усмереност пројекта: Подизање свести становништва Бора и Видина о
једриличарском туризму Дунавом; млади из прекограничног региона стећи ће
вештине пловидбе и креирати и промовисати нови туристички производ Једрење Дунавом
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: град Видин (општина Видин)
o Република Србија: град Долни Милановац (општина Бор)
→ Објекат туристичког интереса: Стварање новог туристичког производа
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Успостављен технички капацитет за једрење по Дунавом
o Проведена
информативна кампања у локалним школама и
универзитетима
o Прекогранична обука једрења за младе
o Дунавски фестивал једрења
o Организовани семинари за маркетинг новог туристичког производа –
o Успостављен технички капацитет за једрење по Дунавом
Назив пројекта: Играмо и играмо се заједно
Усмереност пројекта: Стварање мреже „Младих уметника за одрживи
развој“ кроз улагање у уметност, истраживање, стратешке мере и организовање
мрежних догађаја.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Монтана
o Република Србија: Град Ниш (округ Ниш)
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историческо наследство
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Обезбедјена опрема неопходна за активну промоцију и подршку
културног живота у Медиани и Монтани, као и за њену разноликост,
како би се адекватно задовољиле потребе грађана и туриста
o Проведено истраживање о присутности умјетности и културе у
животима младих
o Филозофија уметности - курсеви врста уметничког израза (локалног и
европског током векова)
o Жива поезија - платформа за интеракцију између различитих уметника
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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o
o
o
o

Повратак коријенима: плесни догађај
Мрежа "Млади уметници за одрживи развој"
Организира заједнички семинар "Европа какву ми (не) знамо"
Развијена веб платформа

Резултати пројекта: Пружени алтернативни извор информација о културним
питањима, који је у стању да изазове креативни интерес младих; проширено знање
младих о културним питањима; Уједињене уметности / уметници за одрживи раст;
Развијена перспектива за будућу сарадњу на различитим пројектима за одрживи
културни развој региона међу локалном омладином; побољшана културна свест
учесника и проширено знање о различитим уметничким формама које се практикују у
региону; успостављено међусобно разумевање и дијалог поштовања између учесника
са обе стране границе.
Назив пројекта: Виртуелна стварност за образовање и развој туризма
Усмереност пројекта: Користити технологије виртуелне стварности за
развој туризма стварањем отворених туристичких услуга заснованих на
виртуелној реалности, заснованих на обуци и повећаном капацитету локалних
актера
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: град Видин (округ Видин)
o Република Србија: град Мерошина (округ Ниш)
→ Објекат туристичког интереса: Технологије виртуалне стварности за
развој туризма
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развијени водичи за виртуелну стварност за Виндовс, веб, мобилне
апликације, наочаре за виртуелну стварност
o Организовани тренинг у виртуелној реалности - средњи ниво
o Организовани тренинг у виртуелној реалности - напредни ниво
o Посебне тачке за приступ производима виртуалне стварности са ВП
наочарима;
o Одржати конференцију о виртуелној реалности као подршку развоју
туризма
o Развијени и одржавани вебсајт за виртуелну реалност у корист туризма
и одговарајуће кампање јавног мњења
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Назив пројекта: Туризам и традиције - шарени, забавни, атрактивни
Усмереност пројекта: Диверзификација туристичких производа кроз
сарадњу у прекограничном региону коришћењем нематеријалне баштине и
учешћем локалних заједница у мерама одрживог развоја
→ Место извођења / Обим:
o Р. Бугарска:гр. Перник (област Перник)
o Р. Србија: гр. Ниш (Община Ниш)
→ Објекат туристичког интереса: Нематеријална културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Изграђен „Музеј маски“ у селу Кошарево, туристичко место у региону
Видриште.
o Организовани догађаји под називом „Откривање традиција“ на
територији двају насеља.
o Развијене електронске и 3 мобилне апликације - водич за локалне
традиције
Резултат пројекта је обезбеђивање места за забаву у овом подручју уз помоћ
нових технологија.
Назив пројекта: Дувачка музика Бугарске
прекограничном фестивалском туризму

и

Србије

као

подршка

Фокус
пројекта:
Диверзификација
туристичких
производа
у
прекограничном подручју Орахово (Бугарска) и Сурдулица (Србија) повећањем
туристичке атрактивности и конкурентности региона развојем нових локација и
реконструкцијом постојећих локација, подизањем свести о развоју музичког
туризма и очувањем културне баштине и њеном широком популаризацијом.
→ Место извођења / Обим:
o Р. Бугарска:Општина Орахово (Област Враца)
o Р. Србија: Општина Сурдулица (Пчиња)
→ Објекат туристичког интереса: Нематеријална културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђена Општа стратегија за заштиту, промоцију и развој
прекограничне музичке културе и музичког туризма
o Реконструкција куће-музеја и њена трансформација у Кућу-музеј Дика
Илиева и дувачких музичара
o Реконструкција зграде Сурдулисхког културног центра
o Побољшање техничке инфраструктуре и испорука иновативне опреме
за Кућу-музеј и Културни центар.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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o Организовање Дана Дика Илиева у општини Орахово и заједничка

музичка манифестација у општини Сурдулитса

o Веб страница пројекта

Непосредни резултат имплементације пројекта - развој прекограничне
музичке културе, повећање туристичке атрактивности Ориахова и Сурдулице и развој
музичког туризма.
Назив пројекта: Путеви здравља и састанци размене - Промоција туризма у
региону
Усмереност пројекта: Капитализација природних и историјских ресурса у
региону и унапређење туристичких производа
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Земен (округ Перник)
o Република Србија: Општина Нишка Бања (Ниш)
→ Објекат туристичког интереса: Природни и историјски ресурси
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Обнова и модернизација друштвеног центра у Габровом долу и
стварање изложбе за мумарије
o У Нишка Бања инфраструктурне активности за обнављање уличица за
пешаке, амфитеатар и позорницу у центру града и у парку
o Организовање путовања у свакој од две земље за туроператоре и
агенције ради промоције резултата пројекта и туристичких могућности
o Дигитализација главних туристичких атракција у две општине и њихово
интегрисање у заједничку веб страницу
o Направљене две веб странице за пројекат
Резултат пројекта је стварање атрактивнијих услова за туризам да би се
привукле додатне инвестиције и промовисао регион као туристичка дестинација.
Назив пројекта: Развој приступа културним и верским локалитетима у
општинама Бојник и Земен
Усмереност пројекта: Промоција локалних туристичких могућности
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Земен / Округ Перник /
o Република Србија: Општина Бојник / Округ Јабланица /
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјско наслеђе
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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→ Однос туристичих услуга и производа:
o Реконструкција пута Придворица - Зелетово у општини Бојник
o Побољшана инфраструктура и пут до пећинског манастира у општини
Земен
o Објављена књига о туризму у региону
o Организовани фестивал у граду Земену
Резултат пројекта је побољшање приступа Цркви Светог Арханђела Габријела у
општини Бојник и Пећинском манастиру у општини Земен, чиме се развија потенцијал
културно-историјског наслеђа и промовишу туристичке могућности у региону
припремом туристичке књиге и организовањем на одмору у селу Земен.
Назив пројекта: Стварање предуслова за бољу доступност туристичким
атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и
повећањем броја туриста
Усмереност пројекта: Стварање предуслова за развој одрживог туризма;
стварање нових туристичких дестинација; стварање нових туристичких
производа; јачање туристичке конкуренције; промоција културног, историјског и
природног потенцијала као основе за туристички развој; интегришући туристички
потенцијал у европском простору
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Лом (округ Монтана)
o Република Србија: Гр. Ниш
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјски и природни
потенцијал
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Спровођење грађевинских активности - поправак и обнова
Мултифункционалног културно-туристичког центра
o Реконструкција пута до Церјијске пећине и санација пута који води до
Манастира "Свети Јован" општине Пантелеј
o Заједничке активности на промоцији културног и историјског наслеђа и
природних ресурса у прекограничном региону
o Створене нове тематске руте у Лому и Пантелеју у Нишу
o Развијени промотивни материјали и каталози "100 разлога да будемо
поносни становник Лома / Ниша"
o „Рибљи Фест“ одржан
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Назив пројекта: Визија развоја авантуристичког туризма
Усмереност пројекта: Повећање капацитета за одрживи развој туризма у
прекограничном региону Старе планине
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Регион Видин
o Република Србија: Општина Књажевац (Зајечар)
→ Објекат туристичког интереса: Природни и културни ресурси
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Студија природних и културних ресурса за развој авантуристичког
туризма у Старој планини
o Мапа пута за развој авантуристичког туризма у Старој планини
o Одржана међународна конференција о одрживом и авантуристичком
туризму
o Одржан семинар за развој туристичких производа
o Семинар за управљање догађајима и маркетинг
o Оријентацијско такмичење са неколико врста авантуристичког туризма
o Развијена веб страница и мобилна апликација за такмичење
o Развијени каталог за авантуристички туризам
o Направио рекламни филм за авантуристички туризам
Резултат пројекта је увођење ефикасних механизама за одрживо планирање и
развој туризма; повећање нивоа менаџмент и маркетиншких капацитета у складу са
актуелним трендовима на туристичком тржишту; максимизирање прихода од
путовања који остају у локалној економији како би се ојачао ланац прекограничних
добављача.
Пројекат доприноси побољшању услова за развој авантуристичког туризма у
прекограничном дијелу Старе планине, кроз стратешке алате, олакшавање дијалога
међу актерима и повећање капацитета за управљање дестинацијом.
- Програм прекограничне сарадње у оквиру ИПА Бугарска - Македонија
2014-2020
Назив пројекта: Промоција туристичких атракција у3D - TAP 3D
Усмереност пројекта: Очување, развој и рекламирање јавних туристичких
вредности
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Управљачког тела програма.
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→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Округ Ћустендил
o Република Македонија: Североисточни округ
→ Објекат туристичког интереса: Природни и културни ресурси
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Пројекат обухвата попис, каталогизацију и производњу промотивних 3Д
картографских видео записа о занимљивим туристичким локацијама у
прекограничном подручју.
Пројектне активности су усмерене на повећање могућности за сарадњу између
учесника у туризму кроз састанке, водиче, изложбене дворане посвећене
заједничком природном, културном и историјском наслеђу региона.
Назив пројекта: Дигитална природа
Усмереност пројекта: Унапређење конкурентности туристичке понуде
региона.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил (Округ Ћустендил), Округ
Благоевград
o Република Македонија: Североисточни, Источни и Југоисточни регион
→ Објекат туристичког интереса: Природни и културни ресурси
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђен модел дигитализације културног садржаја и
o за његово коришћење за промоцију културних ресурса упрекогранични
регион Бугарске и Македоније
o Повећана свест становништва у прекограничној границиобласт, а
посебно млади људи из региона иЕвропски аспекти културе
o Створена је модерна дигитална база података локалних пружалаца
природних туристичких услуга и производа на 3 језика: бугарском,
македонском и енглеском.
o Заједничка презентација и визуализација пројеката, остварена путем
веб страница на три језика, медијских публикација, каталога и
брошура, фестивала, мини карата, итд.
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Назив пројекта: СТЕПС - Подршка предузетништву и промоција туристичких
услуга
Усмереност пројекта: Унапређење конкурентности туристичке понуде
региона.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил (округ Ћустендил)
o Република Македонија: Општина Крива Паланка (Североисточни
регион)
→ Објекат туристичког интереса: Омладинско предузетништво и
промоција туристичких услуга
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Студија "Могућности и изазови за пружање квалитетних туристичких
услуга и производа у прекограничном подручју"
o Израдио акциони план за промоцију предузетништва у туризму
o Одржана специјализована обука за младе предузетнике у туризму
o Направљена онлине платформа за пословно савјетовање у туризму
o Проведене мрежне консултације за почетнике у туристичком сектору
o Догађај за стварање мреже младих предузетника у туризму
Главни резултат имплементације пројекта су створене могућности за
запошљавање младих, подстицање друштвених односа и размјене, одржавање
добросусједских односа.
Назив пројекта: Оживљавање вечитих симбола Дојрана и Невестина
Усмереност пројекта: Очување, развој и оглашавање јавних вредности
културе и историјске баштине.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Невестино (округ Ћустендил)
o Република Македонија: Општина Доиран (Југоисточни округ)
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјска баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Унапређење пешачких стаза за приступ културно-историјским
локалитетима, рехабилитација и очување Кадин моста у Невестину
o о Промоција туризма и продукција промотивних филмова о културноисторијском наслеђу два региона
o Организовање уметничког плена и прекограничног сајма фолклора
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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Обновљени културно-историјски локалитети имају користи и за нове посетиоце
и за локално становништво као крајњег корисника, пружајући им веће могућности у
будућности да покрену (или наставе постојеће) пословне иницијативе у вези са
туристичким производима и услугама.
Назив пројекта: Туризам који фаворизује
прекограничном региону Бугарска-Македонија

културно

наслеђе

у

Усмереност пројекта: Очување, развој и објављивање јавне штете култури
и историјској баштини
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил (округ Ћустендил)
o Република Македонија: Општина Куманово (североисточни регион)
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјска баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђена прекогранична стратегија за развој повољног туристичког
окружења и створен прекогранични оквир за подршку туристичком
сектору, усвајање и примена заједничке стратегије заједничке
туристичке интерпретације и коришћења културне баштине
o Организовани заједнички прекогранични догађаји ради јачања људских
ресурса ради примене заједничких решења изазова и могућности за
развој туризма прилагођеног културном наслеђу у прекограничном
региону
Пројекат подржава туристички сектор у процесу идентификације, промоције и
примене нових начина тумачења и употребе наслеђа, покривајући цео ланац - туристи
- компаније / организације из туристичког сектора - локална заједница.
Назив пројекта: Повећање туристичких потенцијала општина Ћустендил и
Конче - одржива заједничка будућност
Усмереност пројекта: Повећање туристичких потенцијала у региону
сарадњом за бољу заштиту и одрживо коришћење природне и културне баштине.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил (Округ Ћустендил)
o Република Македонија: Општина Конче (Југоисточни регион)
→ Објекат туристичког интереса: Нематеријална културна баштина
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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→ Однос туристичих услуга и производа:
o Побољшање приступа аутомобилима и паркирања у релативној близини
сусједног подручја природне знаменитости, као и побољшање приступа
пешака до водопада "Полска Скакавица"
o Представљање локалних уметничких традиција и угледних уметника из
обе општине, кроз перформансе и изложбе
o Организовање форума на тему „Партнерство у области развоја
туризма“ у обе општине
Резултати пројекта су оптимизација техничких параметара општинског пута,
изградња еколошких стаза и подручја за рекреацију и праћење - за територију
општине Киустендил и изградња еколошке туристичке зоне за рекреацију и
рекреацију - „Мантово“, успостављањем еколошких стаза и постављањем елемената
дизајна парка у природном окружењу - за територију општине Конче.
Назив пројекта: Да се изгради мост туризма - заједнички спој наслеђа
Усмереност пројекта:Диверзификација туристичких производа кроз заједничке
сарадња у прекограничном региону
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Рила
o Република Македонија: Општина Старо Нагоричане
→ Објекат туристичког интереса: Природна и културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Изграђен туристички информативни центар
o Архитектонска обнова цркве "Свети Арханђео Михаел"
o направили професионалне видео записе и фотографије за изложбене
галерије туристичко информативног центра
o Спровела стручну и практичну обуку из локалних заната локалних жена
у образовном центру
o Посебан изложбени простор за ручни рад и занат у туристичко
информативном центру
o Развили две забавне игре у облику апликација за мобилне телефоне
o Развијена веб страница која садржи информације о прекограничној
сарадњи у области културне баштине
o Организоване туре из општине Старо Нагоричане из општине Рила
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Назив пројекта: Очување духовних светишта - одрживи туристички
потенцијал у Струмици и Ћустендилу
Фокус пројекта: Пројекат је фокусиран на проблем диверзификације
локалног туристичког производа, где се културно наслеђе сматра највреднијим.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Ћустендил
o Република Македонија: Општина Струмица (Југоисточни регион)
→ Објекат туристичког интереса: Природни и исторически ресурси
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Стварање еко стазе која повезује цркву "Успења Богородице" са
водопадом Скакавице
o Изградња инфраструктуре - путеви и пешачке стазе за приступ
локацијама
o Одржавање отвореног сајма у граду Ћустендил
o Одржавање завршног форума и догађаја у Струмици
Назив пројекта: Општа историја и култура - мост преко граница
Усмереност пројекта: Очување, представљање и промоција наслеђа
урбаног начина живота с краја 19. и почетком 20. века у прекограничном региону
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Дупница
o Република Македонија: Општина Кумоново (Североисточна Бугарска)
→ Објекат туристичког интереса: Локални ресурси - споменици културе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Обнављање и очување два споменика културе чији је циљ
представљање урбаног начина живота у прошлом веку у
прекограничном региону, нарочито у Дупници и Куманову некадашњем хотелу „Солун“ и изградњи Старе зоне у Дупници
o Развој савременог комуникацијског канала стварањем виртуелног
музеја наслеђа живота старог града у прекограничном региону„
o Спровођење студија и обука за развој капацитета локалних актера
укључених у културни туризам
o Одржавање фестивала урбане баштине у Куманову
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- ИПА програм прекограничне сарадње Румунија и Бугарска 2014-2020
Назив пројекта: Образовање кроз „зелену школу“ као промоција одрживог
коришћења културног и природног наслеђа и ресурса
Усмереност пројекта: Подстицање заједничког потенцијала округа Монтана и
Дољ за бољи туристички проток, кроз развој образовања кроз „зелену школу“ на
територији округа Монтана (Бугарска) и успостављање туристичко информативног
центра у Крајова (Румунија).
→ Место извођења / Обим:
o Р. България: Областите Монтана, Видин и Враца
o Румъния: Долж, Олт и Мехединци
→ Објекат туристичког интереса: Културно и природно наслеђе
северозападне Бугарске и округа Дољ, Румунија
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Производња
и
емитовање
десет
15-минутних
образовних
информативних филмова на енглеском, бугарском и румунском језику
који промовишу културно и природно насљеђе Монтане и десет 15минутних образовних информативних филмова који промовишу
културно
и
природно
насљеђе
округа
Дољ;
о Основан туристички информативни центар у Цраиови, Румунија
о
Организован
тродневни
форум
наставника
у
Румунији
о Припремљени каталози, материјали и чланци о образовању путем
„зелене
школе“,
намењени
циљаним
групама;
о Промовирање образовања кроз „зелену школу“ емитовањем радио
спотова - и у Румунији и у Бугарској.
Као резултат пројекта створен је нови прекогранични интегрисани туристички
производ, под називом Зелена школска едукација, развијен на територији округа
Монтана, Бугарска; основан Туристичко информативни центар у Крајови, Дољ,
Румунија и повећање од 100 очекиваног броја посета локалитетима културне и
природне баштине у том подручју.
Назив пројекта: Пут глине
Усмереност пројекта: Унапредити одрживу употребу глине као културно
насљеђе кроз развој бутиковог туризма на основу овог ресурса у региону.
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→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Враца, Монтана и Плевен
o Румунија: Мехединци, Дољ, Олт и Телеорман
→ Објекат туристичког интереса: Атракције и места културне баштине
везана за бутик туризам
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развијена 1 нова туристичка рута "Пут глине"
o Организовали су две уметничке радионице у Червен Брајагу, Бугарска
и две у Калафату, Румунија
o Организовани фестивали - 1 у Бугарској и 1 у Румунији, годишње
o Припремљени аудио водичи за елементе заједничког интегрисаног
туристичког производа
o Припремљени документи - Општа стратегија развоја бутичног туризма
и туристичке руте "Пут глине"
o Организовани музеји на отвореном за умјетност глине у Цхервен
Бриагу, Плевену и у Калафату, Дољ
o Организована медијска турнеја - за 50 људи, укључујући представнике
медија и блогере
Резултати пројекта су повећање за 3000 посета локалитетима и атракцијама
културне и природне баштине, креирано 6 интегрисаних туристичких производа и 1
општа стратегија развоја бутиковог туризма на пројектном подручју, чиме је број
туристичких ноћења на пројектном подручју повећан за најмање 1350.
Назив пројекта: 6 разлога за посету прекограничном региону Мехединци Видин
Усмереност пројекта: Израда туристичке маркетиншке студије која се
користи за промоцију туризма у уској вези са заштитом животне средине и
пружање решења за развој прекограничног тржишта рада.
→ Место извођења / Обим:
o Република
Бугарска:
Општина
Видин
(округ
Видин)
о Румунија: Округ Мехединци
→ Објекат туристичког интереса: Културно и природно наследство
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развијено истраживање туристичког маркетинга
o Израђена и штампана водичка и туристичка карта региона Мехединци –
Видин
o Израђене туристичке руте
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o
o
o
o

Одржани информативни семинари
Водјене занатске радионице
Одржан креативни фестивал
Веб страница је креирана

Резултати: Повећан број посета за најмање 5% природним и културним
знаменитостима у региону Мехединци-Видин, 1 интегрисани туристички производ, 1
туристичка маркетиншка студија цензуре културног и природног наслеђа обновом и
промовисањем његове одрживе економске примене и повећањем броја ноћења
туриста у региону Мехединз-Видин повећа ће се за најмање 3500 ноћења
Назив пројекта: Дунав – могу да те чујем, нећу да те заборавим, могу да те
видим и сећам тее се, могу те поново открити и могу те разумети
Усмереност пројекта: Унапређење одрживог коришћења природног наслеђа и
ресурса и културног наслеђа у прекограничном региону - округ Враца и Русе, округ
Бугарска и Олт,Румунија и повећање броја ноћења туриста.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Велико Тарново, Плевен, Видин, Вратса, Русе,
Монтана, Силистра и Добрич
o Румунија: Гиургиу, Мехединци, Калараси, Констанца, Дољ, Олт и
Телеорман
→ Објекат туристичког интереса: Нематериално културно наследство
→ Однос туристичих услуга и производа:
Провела је студију "Накит и вез, керамика, камени производи и
прерада дрвета у прекограничном региону у различитим епохама" у
окрузима
Враца
и
Русе
(БГ)
и
Олт
округ
(РО)
о Фестивал древних култура и традиционалних заната, Скупштина
заната - јуче, данас и сутра
о Међународна конференција "Културно-историјска баштина у Мизија и
Дакија"
о Организоване летње радионице грнчарства и везења у граду Слатина
о Проведене летње радионице за накит, резбарење камена и обраду
дрвета/керамике у Враца
о Одржане летње радионице у Русе, са студентима и младима из
прекограничног региона.
Резултати пројекта: повећање броја туристичких ноћења у прекограничном
региону, побољшана прекогранична културна сарадња, већа свест о културном
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наслеђу, промовисање културних догађаја и иницијатива у прекограничном региону,
повећан број посета локалитетима и атракцијама културне и природне баштине.
Назив пројекта: Интегрисана мултимедијна платформа за активну културу и
туризам
Усмереност пројекта: Промоција региона ЦБЦ-а иновативним ИТ решењима и
превазилажење сезонске природе туризма у целом прекограничном подручју
програма и одрживо и рационално коришћење културних, природних и историјских
ресурса.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Русе и Монтана
o Румунија: Долж
→ Предмет туристичког интереса: Културни, природни и историјски
локалитети
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђена база података о културним, природним и историјским
локалитетима у прекограничном подручју програма;
o Развијена иновативна и интерактивна онлине ГИС платформа за
пружање информативних и туристичких услуга
o Промовисана прекогранична област програма као атрактивна
туристичка дестинација са најмање 5 сложених туристичких рута

Назив пројекта: Ренесанса архитектонске прошлости Видинског и Дољског
округа
Усмереност пројекта: Привући туристе у прекогранични регион
промовисањем културног и историјског наслеђа Видинског и Дољског региона.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин
o Румунија: Долж
→ Предмет туристичког интереса: Локалне уметничке традиције
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Прикупљање база података за старе архитектонске зграде из
Видињског и Дољског округа;
o АРТ радионице за израду модела архитектонских објеката и
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o
o
o
o

o
o
o
o

o

сувенира у Видинском округу
АРТ радионице за израду модела архитектонских објеката у округу
Дољ;
Припрема рекламних материјала
Дизајн и израда каталога архитектонских грађевина у окрузима
Видин и Дољ
Израда филма за промоцију локалне културне баштине оба региона
о Израда стратегије за очување и промоцију културног наслеђа оба
региона и привлачење туриста
Организовање информативне турнеје у Видину
Организовање инфо турнеје у Цраиови
Путујућа изложба старих архитектонских грађевина у округу Видин
и Дољ
Организовање културних манифестација у Видину и Крајови ради
промоције и привлачења пажње локалних заједница на старе
архитектонске зграде из оба региона
Организовање разменских посета учесника ликовне радионице из
Крајова до Видина и од Видина до Крајове

Назив пројекта: Успостављање мрежа за одрживо коришћење природне
баштине и ресурса у прекограничном региону
Усмереност пројекта: Јачање одрживог коришћења природног наслеђа и
промоција свеобухватних туристичких услуга у туристичкој индустрији у
прекограничном региону.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Монтана, Видин, Монтана, Видин, Вратса и
Плевен, округ Бугарска
o Румунија: окрузи Црајова, Дољ, Олт и Мехединти
→ Објекат туристичког интереса: Природна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развијене студије "Природна баштина", спроведене у 7 округа / 4
округа у Бугарској / Монтана, Видин, Вратса / Плевен / и 3 уРумунији /
Дољ, Олт, Мехединти/
o Развијенаапликацијазамобилнеуређајезапрезентацијутуристичких
/
природних
/
локацијеиодредиштауокрузимаМонтана,
Видин,
ВратсаиПлевенуБугарскојиДољ,
ОлтиМехединтиуРумунијипутемГПСнавигације, укључујући систем за
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управљање садржајем
o Развијени на промотивном туристичком пакету (туристичке руте и
пакети, промотивни албум, водич и мапа, развијени и умножени на
дигиталној презентацији)
o Одржане демо туре
o Организоване две изложбе за одрживо коришћење ресурса природне
баштине

Назив пројекта:RowAdventure
Усмереност пројекта: Развој туризма у прекограничној румунско-бугарском
региону, дуж Дунава, користећи природни потенцијал тог подручја, промовисање
еколошког, пријатног и здравог окружења за грађане и госте, у чистој клими под
условима конзервације културних и природних вредности узимајући у обзир
деликатни екосистем и пејзаж Дунава и истовремено пружајући одрживи
регионални развој и могућности за стварање „зелене“ економије у региону.
→ Местоизвођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Трново,
Русе, Силистра, Добрич.
o Румунија: Мехединти, Олт, Дољ, Телеорман, Ђурђево, Калараш и
Констанца
→ Објекат туристичког интереса:
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Створио је нови интегрисани туристички производ за туристе
авантуристичког духа.
o Успостављени оперативни туристички центри, по један са сваке стране
границе
o Организовало је 14 пилот активности у прихватљивом подручју
програма; 4 авантуристичка путовања кајаком, 4 експедиције кануом, 4
путовања специјалним бродицама, 2 регате
o Разработена функционална
уеб страница на новосъздадения
туристически продукт за тематично изкуство и култура
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Назив пројекта: Danube on 2 wheels
Усмереност пројекта: Створити 3 нова интегрисана туристичка производа у
циљу боље употребе заједничких туристичких потенцијала.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Општина Видин
o Румунија: Калараш и Констанца
→ Објекат туристичког интереса: Природно и културнонаслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Развијене 2 стратегије / студије за унапређење одрживог коришћења
природног и културног наслеђа - 1 заједничка стратегија за
идентификацију туристичких рута дуж Дунава и истраживање
природног и културног наслеђа и 1 заједничка стратегија за промоцију
интегрисаних туристичких производа, укључујући прекогранични
простор на пројекту
o Реализовани
бициклистичко-туристичке
руте
и
организована
бициклистичка такмичења
o Направљена су три нова интегрисана бициклистичка производа,
дизајнирана за асфалтне, теренске и рекреативне експедиције за
почетнике, напредне, породице и особе са инвалидитетом.
o Организовало је 12 пилот активности у прихватљивом подручју
пројекта за промоцију нових туристичких производа
o Развијени веб сајт за промоцију интегрисаних туристичких производа и
мобилних апликација
o Направљена интерактивна мапа за визуелизацију на интерактивни
начин пређених туристичких рута
Назив пројекта: Легенде, пут до атрактивније туристичке дестинације
Усмереност пројекта: Побољшати туристичку атрактивност циљног
подручја (Дољ, Олт, Мехединти, Монтана, Видин и Враца) идентификовањем,
очувањем, и промовисањем непроцјењивих дјелова нематеријалне баштине,
локалних легенди, у циљу: побољшања одрживог коришћења природне баштине
и ресурси и културна баштина.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Монтана, Враца
o Румунија:Дољ, Мехединци, Олт
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→ Објекат туристичког интереса: Природното и културно наследство на
трансграничния регион
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Збирка локалних легенди везаних за природно наслеђе и ресурсе и
културно наслеђе циљног прекограничног региона, са потенцијалом да
постану одрживе туристичке атракције и илуструје их графиком
o Развијена два уобичајена туристичка производа - Легендарна карта
(папирна верзија и електронска карта заједно са објашњеним
каталогом) и Легендарни камп
o Развијена и емитована видео продукција и организована 3 Легендарна
кампа
Назив пројекта: KIDS – Јединствени концепт за путовања у области Румунија
- Бугарска за децу и њихове породице
Усмереност пројекта: Циљ пројекта је побољшање промоције и
валоризације природног и културног наслеђа прекограничног региона нудећи
деци и њиховим породицама јединствен концепт за путовање у прекогранични
регион Румунија-Бугарска.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: 8 округа у Бугарској
o Румунија: 7 округа у Бугарској
→ Објекат туристичког интереса: Културно и природно наслеђе
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђен план управљања који има за циљ да подигне свест и
промовише заједничко румунско-бугарско културно и природно
наслеђе, намењен деци и њиховим породицама
o Развијена мобилна апликација која садржи листу главних туристичких
атракција за породице са децом
o Развијени путни комплет за децу
o Организовано 25 догађаја у школама у прекограничном региону
o Фестивал породичне забаве, 3 излета и мобилна апликација
o Организовали су 4 породична забавна фестивала, укључујући турнире,
сликарство, занат, поезију, музику, уметност и традицију, храну из
прекограничног региона

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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Назив пројекта: Прекогранично верско наслеђе
Усмереност пројекта: Промовисати прекограничну регију као дестинацију
верског туризма.
→

Место извођења / Обим:

o Република Бугарска: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Трново,

Русе

o Румунија: Дољ, Олт, Мехединци

→ Објекат туристичког интереса: Религиозно наслеђе прекограничног
региона
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Израђено 2 теренске студије за анализу верских налазишта и
нематеријалне хришћанске баштине
o Организована два семинара за представљање резултата истраживања и
дискусије са циљним групама
o Развијена електронска платформа и мобилна апликација
o Припремљена општа стратегија
Резултати пројекта: створени услови за повећање дестинација за верски туризам и
повећање броја ноћења у манастирима.
Назив пројекта: Путовање музичким нотама - промоција природног наслеђа
и ресурса и културног наслеђа прекограничног региона
Усмереност пројекта: Повећати туристичку атрактивност прекограничног
региона Видин-Олтениа, промовисати локалне природне лепоте и културне
вредности, користећи модерне креативне индустрије и створити иновативан
културни догађај.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин
o Румунија: Дољ
→ Објекат туристичког интереса:Верско наслеђе прекограничне регије.
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Формирани заједнички симфонијски оркестар
o Припрема, одржавање и промоција музичког фестивала
o Направљен „Музичко упутство“
o Израђена стратегија за промоцију музичке културе и развој музичког
туризма
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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o Развијено

музичко филмско путовање (Музички водич), које
представља и промовише природне лепоте и културно наслеђе
прекограничног региона

Назив пројекта: Валоризација аутентичне културе
туризам

за прекогранични

Усмереност пројекта: Открити и промовисати аутентичну културу у
прекограничном региону, у окрузима Видин, Монтана и Дољ и створити нови
туристички производ, користећи културно наслеђе циљног региона.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска:Округ Видин, Монтана и Софија
o Румунија: Дољ и Букурешт
→ Објекат туристичког интереса:
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Проведено теренско истраживање ради откривања локалне културе
људи у селима Видин, Монтана и Дољ
o Развили смо веб локацију са аутентичном прекограничном
културом, укључујући 201 видео снимак
o Промоција кампање за гласање и 3 семинара за обуку
o Одржали су 3 фестивала за аутентичну културу
o Промоција креираних туристичких производа
o Одржана Инфо турнеја за новинаре и туроператоре
o Учешће на 4 туристичке изложбе

Назив пројекта: Дунав - река са богатом историјом DARWLOH, eMS 6
Усмереност пројекта: Информисање и промоција идентитета прекограничне
регије и њеног културно-историјског наслеђа, и унапређење туристичког тока.
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Враца, Монтана, Плевен, ВеликоТрново, Русе, Силистра, Добрич
o Румунија: Мехединци, Дољ, Олт, Телеорман, Ђурђево, Калараш,
Констанца у Румунији
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјски локалитети
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Одржавати заједничка такмичења
o Заједничке информативне кампање и друге активности и догађаји
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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Заједничка студија културних и историјских локалитета, пејзажа и
реке Дунав у прекограничном региону
o Развијено 45 модела културно-историјских локалитета и пејзажа
Дунава
o Заједничке изложбе којима се промовишу резултати пројекта
o Веб страница функционалног пројекта
o

Назив пројекта: Авантура са балоном - нови заједнички туристички
производ
Усмереност пројекта: Стварање новог туристичког
прекограничној регији, летење балоном са врућим ваздухом

производа

у

→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Велико Тарново, Плевен, Видин, Враца, Русе,
Монтана, Силистра и Добрич (+Софија)
o Румунија: Ђурђево, Мехединци, Калараш, Констанца, Дољ, Олт,
Телеорман (+ Букурешт).
→ Предмет туристичког интереса: Стварање новог туристичког
производа
→ Однос туристичих услуга и производа:
o створили су нови заједнички туристички производ (заснован на 2
балона са врућим ваздухом)
o створили мрежу са промотерима новог туристичког производа у
циљу развоја прекограничне регије
o развијена маркетиншка стратегија за нови прекогранични
туристички производ / балоне са топлим ваздухом
o реализовани летови балоном у 20 градова (10 различитих градова
у Бугарској и 10 у Румунији) у циљу промоције новог туристичког
производа
o одржана фиеста балона

Назив пројекта: Прекогранични аудио водич
Насоченост на проекта: Предложити решење проблема повлачења туриста
побољшањем одрживог развоја природне и културне баштине и бољим
промовисањем туристичких атракција и активности у прекограничном региону.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико
Трново, Русе, Силистра, Добрич
o Румунија: Мехединци, Дољ, Олт, Телеорман, Ђурђево, Калараш,
Констанца
→ Објекат туристичког интереса: Природна и културна баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o компаративна студија спроведена
o Интернет промотивна кампања
o Проведене медијске кампање
o Организовано 6 информативних семинара
o Организоване документарне и информативне посете
o Организовали су 3 семинара за валидацију од стране сваког
пројектног партнера
o Развијени аудио водич
o Развили веб страницу пројекта и мобилну апликацију

Назив пројекта: E-bike Net
Усмереност пројекта: Мрежа електричних бицикала које људи могу
користити за слободно кретање кроз прекогранични простор (32 града).
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска: Велико Трново, Плевен, Видин, Враца, Русе и
Добрич (+Софија)
o Румунија: Ђурђево, Мехединци, Калараш, Констанца, Дољ (+
Букуршт).
→ Предмет туристичког интереса: Стварање новог туристичког
производа
→ Однос туристичих услуга и производа:
o 32 града опремљена електронским бициклистичким станицама
o 70 пуњача за електронске бицикле покрива читав простор
o Организовани електронски бициклистички догађаји у оквиру
пројекта
o У оквиру пројекта биће обезбеђено 2350 електронских бицикала
o 2 студије за повезаност електронске бициклистичке мреже на TENT инфраструктуру и препоручене руте за електронске бицикле
o 18 е-бициклистичких догађаја и организовани промотивни
обиласци и фестивали за промоцију е-бициклизма као одрживе
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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мобилности појединаца
Као резултат пројекта успостављена је мрежа е-бицикала широм пограничног
подручја.
Пројекти у оквиру других донаторских програма:
Пројекти са фокусом на развој туризма у циљном подручју, а који се реализују
кроз друге изворе финансирања.
- Фондација „Америка за Бугарску”
Назив пројекта: Обнова и изложба цркве „Св. Никола / Сапарева Бања
→ Место извођења / Обим:
o Република Бугарска:град Сапарева Бања
→ Објекат туристичког интереса: Културно-историјска баштина
→ Однос туристичих услуга и производа:
o Детаљна археолошка истраживања терена око цркве, као и саме
цркве
o Поправак, реконструкција и рестаурација фасаде и унутрашњости
цркве
o Побољшање дворишта цркве

3. Резултати
странама

анкете

проведене

међу

кључним

заинтересованим

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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Да би се проценило стање туристичких услуга и производа у прекограничном
региону Бугарска - Србија и на основу тога донеле препоруке за побољшања,
укључујући обуку особља, маркетинг и рекламирање, као и предузетништво у
туристичком сектору, развијен је упитник (Прилог I), који се дистрибуира путем
Интернета кључним актерима у прекограничном региону Бугарска-Србија.
Као део анкете прикупљено је 149 анкета заинтересованих страна са бугарске
територије, а 80 анкета
заинтересованих страна са српске територије
прекограничног региона Бугарска - Србија, или укупно 229 испитаника.
Генерални резултати су следећи:
Слика2

Они који су назначили „Остало“ навели су следеће:
- Новинар
- Повезивање са културним догађајима, концертима и догађајима
- Друштвени центар Светлина-1928, село Неговановци
- Национална репрезентативна организација послодаваца
- Установа културе - друштвени центар
- Народна Читаоница-културни центри
На питање "Како сте ангажовани у туристичком сектору?", 108 испитаника је
одговорило да су директни корисници туристичких услуга и / или производа, 83 је
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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одговорило да су учесници у креирању комплементарних политика или услуга и/или
производа туристичком сектору. сектору, укључујући обуку, и 64 да су укључени у
креирање политике или пружање услуга и/или производа у туристичком сектору.
Један испитаник је изјавио да пише о туризму, а други да представља организацију
послодаваца у туристичком сектору.
Слика 3

Из горње слике је видљиво да су испитаници као један од нај јачих аспеката
туризма у прекограничном региону идентификовали очувано природно и културноисторијско насљеђе, квалитетну храну и мир и тишину.
Слика4

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Као најслабије туристичке тачке у региону, испитаници су навели недовољну
или слабо одржавану туристичку инфраструктуру, недостатак довољних туристичких
информација, ограничене могућности за превоз и недовољну разноликост додатних
активности.

Слика5

Слика 6

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Слика 7

Слика8

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Слика9

Према испитаницима, највећи потенцијал за развој предузетничких иницијатива
имају сеоски и екотуризам, културно-историјски и планински туризам, заједно са
бањским, бањским и терапијским туризмом.
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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Слика10

Слика11

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
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Наведите, шта мислите да би се могло побољшати у
погледу маркетинга и рекламирања у туристичком
сектору у региону?
150

114

121

135

134
92

100
50
0
1
Стварање јасне визије и / или регионалног туристичког производа

Припрема инвестиционог плана за маркетиншке и рекламне активности туристичког сектора
Стварање јединственог туристичког бренда за регион или његових засебних територијалних
или тематских делова
Укључивање у светске рекламне туристичке каталоге / интернет платформе
Учешће на међународним и локалним сајмовима туризма и / или изложбама

Према учесницима у истраживању, региону је потребна јасна визија и регионални
туристички производ, као и стварање јединственог туристичког бренда за регион или
за његове посебне територијалне или тематске делове.
Резултати анкете такође су узети у обзир у развоју СВОТ и СТЕП анализе туристичких
услуга и производа у прекограничном региону Бугарска-Србија, представљени у
наредном одељку.

4. SWOT и STEP анализа туристичких
прекограничном региону Бугарска-Србија

услуга

и

производа

у

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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-

-

-

-

ПРЕДНОСОТИ
- Подаци усредсређени на
туристички сектор
Раст вредности показатеља који карактеришу активност Туристичког
сектора у 3 од 6 округа бугарске
територије ТГС региона

Раст вредности показатеља који карактеришу развој туризма како у
јужној тако и у источној Србији.
Потенцијал за развој различитих
врста туризма - налазишта и
знаменитости
Одличне могућности за развој
различитих
традиционалних
и
алтернативних врста туризма у
целом прекограничном региону;
Потенцијал природних ресурса, који
фаворизује
развој
природног
(когнитивног) туризма;
Богато културно-историјско наслеђе,
стварајући одличне могућности за
развој
културно-историјског
и
културно-догадјајног туризма;
- Доступност ресурса за развој
планинских (зимских и летњих),
руралних, балнеолошких, пешачких
итд. врсте туризма.

-

Инфраструктура у погледу развоја
туризма, туристичких услуга,
производа и услуга

-

СЛАБОСТИ
Подаци усредсређени на туристички
сектор
- Јасно су истакнуте две групе округа
у бугарском делу ТГС региона:
o Прво, са водећом улогом у развоју
туризма;
o Друго, са безначајним учешћем у
структури индикатора који
карактеришу активност смештајних
места.
Недостатак статистичких информација
о развоју туризма по окрузима
прекограничне регије.
Потенцијал за развој различитих
врста туризма - налазишта и
знаменитости
Неискоришћени потенцијал за развој
туризма у циљном подручју пројекта;

-

Претежна
сектора;

-

Специјализација појединих територија
у развоју углавном једне врсте
туризма, за коју имају највећи
потенцијал - недостатак довољне
диверзификације туристичке понуде.

-

Инфраструктура у погледу развоја
туризма, туристичких услуга,
производа и услуга

сезоналност

туристичког

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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-

-

ПРЕДНОСОТИ
Реализовани бројни пројекти за побољшање квалитета туристичких
услуга и производа:
o
Реконструкција и обнова
важних
туристичких
локалитета
и
знаменитости;
o попобољшани
квантитативни
и
квалитативни
параметри
инфраструктуре у односу
на туристичку услугу;;
o развијени
туристички
производи / понуде, који
нуде
могућности
за
вежбање
више
врста
туризма у више од једне
општине
/
округа
/
региона
циљане
територије
(укључујући
прекогранични ниво);
o спровела обуке из области
туризма у циљу повећања
квалификације радне снаге
и
побољшања
нивоа
туристичких услуга.

СЛАБОСТИ
Утицај низа фактора који имају
задржавање / негативан утицај на
развој туризма и могућности за
оптимално коришћење туристичког
потенцијала:
o присуство
локација
од
туристичког значаја, која
тренутно нису доступна за
туристичке посете;
o доступност територија са
туристичким потенцијалом,
који
немају
потребну
инфраструктуру
која
задовољава
потребе
и
потребе туриста (смештај,
приступ
локацијама,
анимације);
o недовољна
квалификација
радне
снаге
у
неким
областима
у
којима
је
туризам мање развијен, али
постоји потенцијал за развој.

МОГУЋНОСТИ
Подаци фокусирани на сектор
туризма
Стварање услова за минимизирање -

ПРЕТЊЕ
Подаци усредсређени на туристички
сектор
Продубљивање разлика у степену

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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МОГУЋНОСТИ
утицаја
штетних
последица
накупљених разлика у развоју
туризма у појединим општинама /
окрузима / регионима у циљном
подручју.

ПРЕТЊЕ
развоја туристичког сектора између
различитих округа
у
Републици
Бугарској, као и између бугарске и
српске
територије
прекограничне
сарадње;
-

-

-

-

-

Потенцијал за развој различитих
врста туризма - налазишта и
знаменитости
Подизање свести и знања туриста о
могућностима
за
вежбање
различитих врста туризма;
Спровођење
приоритетних
активности
на
прекограничном
нивоу
ради
повећања
укупне
атрактивности
прекограничног
региона Бугарска-Србија
Инфраструктура у погледу развоја
туризма, туристичких услуга,
производа и услуга
Побољшање квалитета туристичких
услуга и задовољство туриста од
њиховог боравка кроз улагања у
област туристичке инфраструктуре,
вештине
радне
снаге,
предузетничке иницијативе међу
разним заинтересованим групама и
друга кључна подручја за развој
туризма.
Диверзификација туристичке понуде
и повећање опште атрактивности
територије.

ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ

-

-

Погоршање
вриједности
главних
економских
показатеља
који
карактеризирају развој туризма.
Потенцијал за развој различитих
врста туризма - налазишта и
знаменитости
Непотпуно искориштавање могућности
за убрзани економски развој који
произилази из потенцијала за развој
различитих
традиционалних
и
алтернативних врста туризма.

Инфраструктура у погледу развоја
туризма, туристичких услуга,
производа и услуга
Недовољна
координација
између
различитих група актера у спровођењу
опште прихваћеног приоритета за
оптимално коришћење туристичког
потенцијала територије.

STEP АНАЛИЗ
- ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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STEP АНАЛИЗ
прекограничне - Ниска
стопа
привредног
између Бугарске и
туристичких активности;
кључним
областима

-

Заједничке
иницијативе
Србије
у
развоја;

-

Намјерна политика на различитим територијалним нивоима (локалним
- општинама, националним) у
области туризма;
Прописи у обе земље који се односе на:
o културно наслеђе;
o заштита животне средине;
o биодиверзитет;
o заштићена подручја;
o заштита од игре;
o рибарству и аквакултури;
o вода.
Приступ информацијама - разна средства информисања туриста о
расположивим ресурсима, основним
и додатним туристичким услугама
путем
локалних,
регионалних,
националних медија.

Стабилан ниво запослености у области
пружања
туристичких
услуга
и
производа

-

СОЦИО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ
Став посетилаца према туристичким ресурсима;

-

Став
људских
ресурса
према положају
који
обављају
и
извршавању
њихових
радних
задатака;
Услови за квалитет понуђених туристичких производа и услуга задовољство туриста услугом;

ТЕХНОЛОШКИ ФАКТОРИ
Низак ниво иновација и технолошког
развоја
(у
контексту
њихове
применљивости у развоју и понуди
туристичких производа и услуга);
Безначајни трошкови за спровођење
истраживања
и
истраживања
у
области разматраних питања;

-

-

-

Релативно
низак
предузетништва
окружења;

и

ниво

раста

развоја
пословног

- Релативно мали износ расположивог
дохотка мештана и гостију на
територији.

Постоји употреба Интернета и развој
мобилних апликација - применљивост
у понуди и потражњи туристичких
производа и услуга.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
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-

STEP АНАЛИЗ
Култура уштеде становништва - став
мештана / гостију због чега трошити
уштеђени новац;
Животни стил и навике потрошача;
Однос према природним и еколошки
чистим производима;
Демографски параметри

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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IV. ИДЕНТИФИКОВАНА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
СА ПОТРЕБНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
Идентификована подручја са пријављеном потребом за побољшањем у
области туризма су:
§ Људски ресурси
Акценат:Побољшање вештина радне снаге у туристичком сектору.
Радну снагу треба посматрати као кључни фактор у процесу искоришћавања
потенцијала за развој туризма у датом подручју. Квалитет туристичке услуге
директно утиче на имиџ одговарајуће територије као туристичке дестинације.
Као резултат анализе туристичких услуга и производа у прекограничном
региону Бугарска-Србија, можемо закључити да су људски ресурси један од
главних фактора који имају задржавајући утицај на развој туризма у неким мање
популарним областима у којима је сектор више слабо развијен.
Квалификација особља (директно везана за однос према туристима, уз
могућност пружања туристичких услуга, атракција, анимација итд.) је од кључног
значаја за степен задовољства боравка туриста.
С обзиром на правац, постоји потреба за предузимањем циљаних активности
на побољшању вештина услужног особља и побољшању вештина управљања
руководећег особља у циљном подручју. Ова препорука треба да се спроводи на
територијалној основи, узимајући у обзир ниво развоја туристичког сектора::
- Унапређење вештина рада на територијама које заузимају водећу
позицију у развоју туризма;
- - Побољшање (развој) вештина људских ресурса у областима које имају
потенцијал за развој туризма и које се у време анализе могу оценити као
недовољно искоришћене.
§ Маркетинг и рекламирање
Акценат:Подизање свести и знања туриста о могућностима за бављење
различитим врстама туризма, понуђеним услугама, атракцијама и
анимацијама за туристе.
Доступност туристичких ресурса (локалитета и знаменитости) који
доприносе развоју одређене врсте туризма сама по себи не гарантује туристичко
интересовање и туристичке посете на територији. Са ове тачке гледишта,
активности маркетинга и оглашавања у области туризма заузимају кључно место у
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настојању да се створе услови за оптимално искориштавање туристичког
потенцијала циљног подручја. Предложене активности за промоцију туристичке
понуде у прекограничном региону Бугарска-Србија имају за циљ пружање
потпуних, ажурних и благовремених важних туристичких информација о:
- Развијени туристички производи (понуде и пакети) за вежбање једне или
више врста туризма на територији једне или више општина / округа / региона
(укључујући прекогранични ниво)
Овај правац је директно повезан са диверзификацију туристичке понуде; о
могућностима за практиковање дате врсте туризма за територију у комбинацији са
не тако популарним врстама туризма; комбинујући посету водећој туристичкој
дестинацији са посетом територије коју карактерише не тако добро развијен
туризам, али на којој постоји потенцијал за развој.
- Понуђене туристичке услуге, анимације и атракције
Доступност таквих информација је од посебног значаја за задовољство
туриста због њиховог боравка и за укупну атрактивност територије. Препорука се
састоји у потреби да се пруже информације о доступним основним и пратећим
услугама везаним за туризам, нпр .:
o додатне услуге које нуде смештај и исхрану и места за забаву;
o могућности додатних екскурзија у посећеном подручју;
o информације о нематеријалној културној баштини на територији локална храна и пића, занат, локална продукција, културни догађаји
итд .;
o могућности за ангажовање водича / водича;
o могућности изнајмљивања возила;
o информације о било којој другој типичној за територијалну услугу, која
је везана за туристичку услугу.
- Начини кретања у правцу главних туристичких места и знаменитости
Тематски фокус је стављен на пружање информација о превозном приступу
на дотичној територији са нагласком на могућности превоза јавним превозом,
бициклизам (бициклистичке стазе и бициклистичке стазе), пешачење у правцу
неких локација / оријентира.
§ Предузетничке иницијативе
Акценат:Развој неопходних кључних пословних вештина међу различитим
групама заинтересованих страна у туризму и стварање могућности за
самозапошљавање (углавном за младе).
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Недовољно развијене предузетничке вештине један су од фактора који
имају суздржавајући утицај на развој туризма и коришћење туристичког
потенцијала на територији.
Потреба за јачањем предузетништва у туристичком сектору и развијањем
предузетничких вештина код младих треба да буде повезана са конкретним
иницијативама за подстицање предузетништва.
Тематски фокус студије омогућава нам да идентификујемо студенте и
незапослене старије од 18 година, као и представнике предузећа и разних
организација у области прекограничних иницијатива у туризму као кључне циљне
групе у овој области.
Тренутно стање предузетништва, изражено превасходно у његовим
незадовољавајућим параметрима, омогућава нам да укажемо на потребу пружања
активних образовних иницијатива са фокусом на младе људе у области
предузетништва као кључних у процесу подстицања самозапошљавања младих у
туристичком сектору.
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V. ПРИЛОГ І
ПРОУЧАВАЊЕ „МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КВАЛИТЕТНИХ ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА У ТРАНСГРАНИЧНОМ
РЕГИОНУ БУГАРСКА-СРБИЈА“
УПИТНИК
Анкетно проучавање заинтерсованих страна у туристичком сектору
трансграничног региона „Бугарска-Србија“
Овај упитник је израђен као део проучавања могућности и изазова у циљу
обезбеђивања квалитетних услуга и производа у трансграничном региону „БугарскаСрбија“, суфинансиран од стране Европске уније, Републике Бугарске и Републике
Србије у оквиру пројекта „STEPS – Подршка предузетништву и афирмацији услуга у
туризму“.
Циљ ове анкете и проучавања је да се оцени стање туристичких услуга и производа
у трансграничном региону „Бугарска-Србија“ и на основу тога – израда препорука за
побољшања, укључујући квалификациону структуру персонала, маркетинга и рекламе,
као и предузетништва у туристичком сектору.
Ваш допринос са конкретним информацијама, препорукама и коментарима је од
важног значаја за разраду мера за побољшање горе наведених трију важних области на
плану развоја туристичког сектора. Ваше учешће је важно за остваривање директних и
индиректних користи за заинтересоване стране и учесника у сектору туризма, као и за
социјално-економски развој прекограничног региона у целини.
Питање 1: Молим, наведите у својству које друштвене групе учествујете у анкети?
(Могућ је само један одговор)
-

Окружни / Регионални органи власти
Орган локалне власти
Бизнис
Грађанско друштво
Образовна / наставна организација
Локално становништво
Туристи, посетиоци, гости
Остало (молим, наведите) ....
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Питање 2. Како сте ангажовани у туристичком сектору? (Могуће је дати више од
једног одговора)
-

Директно – учесник у стварању политике или пружања услуга и/или производа у
туристичком сектору
Индиректно – као учесник у стварању додатних /политика или услуга и/или
производа у туристичком сектору, укључујући наставу
Представљањем корисника туристичких услуга и/или производа / туриста /
Остало (молим, наведите) .....

Питање 3: Молим, наведите територијални регион, израженог од Вас мишљења:
(Могућ је само један одговор)
-

Цео трансгранични регион Бугарска – Србија
Део бугарског трансграничног региона Бугарска- Србија – окрузи Видин, Враца,
Ћустендил, Монтана, Перник, Софијски регион
Део Србије трансграничног региона Бугарска – Србија – центри региона Бор,
Зајечар, Ниш, Пирот, Пчиња, Топлица, Јабланица
Конкретна област /регион или општина (молим, наведите):

Питање 4: Молим, наведите које су према Вама развијене стране туризма у региону?
(Могуће је дати више од једног одговора)
-

-Сачувано природно и културно-историјско наслеђе
Довољна и одржавана туристичка инфрасруктура
Присуство довољне туристичке информације
Добар саобраћајни доступ
Квалитетна храна
Добра услуга
Чистоћа, хигијена
Тишина, мир
Квалитетна храна
Безбедност
Разноврсне додатне делатности
Остало (молим, наведите) .......

Питање 5: Молим, наведите које су према Вама слабе стране туризма у региону:
(Могуће је дати више од једног одговора)
-

Неповољно стање природног и културно-историјског наслеђа
Недовољна или лоше одржавана туристичка инфрасруктура

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.

119

Project: CB007.2.13.077
“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services - STEPS

-

Недовољна туристичка информација
Ограничене могућности за саобраћајни доступ
Незадовољавајући квалитет хране
Незадовољавајући ниво услуге
Погоршана чистоћа и хигијена
Бука
Смањена безбедност
Недовољна разноврсност додатних делатности
Остало (молим, наведите) ........

Питање 6: Молим, наведите која од констатација датих у наставку најтачније описује
стање људских ресурса у туристичком сектору региона? (Могућ је само један
одговор)
-

-

-

Присутно је довољно људских ресурса с неопходном квалификацијом и знањем,
укључујући менаџерски и персонал који пружа услуге
Присутан је у довољној мери менаџерски персонал са одговарајућим
квалификајама и знањем, али недовољан персонал који пружа услуге са
одговарајућом квалификацијом и знањем
Присутан је довољан персонал за пружање услуга са одговарајућом
квалификацијом, али недовољан је менаџерски потенцијал са одговарајућом
квалификацијом и знањем
Остало (молим, наведите) .......

Питање 7: Молим, наведите шта по Вама може да се побољша у односу на људске
ресурсе у туристичком сектору региона? (Могуће је дати више од једног одговора)
-

Предлагање
специјализованих образовних програма / наставни курсеви,
укључујући језичке, повезаних са потребама / тражњом у туристичком сектору
Предлагање практичне обуке или курсева од стране послодаваца
Оптимизација могућности за стално радно запослење
Пружање наставе / консултација о предузетничким иницијативама за предлагање
туриетичких услуга и производа
Остало (молим, наведите) .........

Питање 8: Молим, наведите која од констатација у даљем тексту описује најтачније
стање предузетништва у туристичком сектору региона? (Могућ је само један одговор)
-

Предузетништво у туристчком сектору у региону је релативно добро развијено и
генерише значајне социјално-економске користи
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-

-

Предузетништво у туристичком сектору у региону није развијено у довољној мери,
али има значајан потенцијал за развој /донело би социјално-економске користи за
развој региона/
Предузетништво у туристичком сектору у региону није развијено и нема
потенцијала за развој /нема потражње/
Остало (молим, наведите) ....................

Питање 9: Молим, наведите шта према Вама може да се побољша у односу на
предузетништво у туристичком сектору у региону? (Могуће је дати више од једног
одговора)
-

-

Информисаност о могућностима предузетништва у туристичком развоју региона
Покретање наставних курсева за подршку почетних иницијатива
Информисаност о постојању банкарског, безповратног и другог типа финансирања
Подстицај специфчних друштвених група предузетништва у туристичком сектору –
на пример жене, омладина, мањине, трајно незапослени, лица са посебним
потребама
и др.
Остало (молим, наведите) ......................

Питање 10: Молим, наведите у којим секторима, повезаних са туризмом има
потенцијала за развој предузетништва (Могуће је дати више од једног одговора)
- Планински конвенционални туризам, укључујући ски и летњи туризам
- Спа, бањски и терапеутски туризам
- Сеоски и еко-туризам
Културно-историјски туризам, укључујући традиционалне занате и др.
- Религиозни туризам
- Конгресни и догађајни туризам
- Спорт, укључујући лов и риболов
- Вински туризам
- Хотелијерство и ресторанска делатност
- Додатне туристичке услуге – информације, превоз, комуникације, банкарске
услуге итд.
Остало (молим, наведите) ..................
Питање 11: Молим, наведите која од констатација у даљем тексту описује најтачније
стање маркетинга и рекламе туризма у региону? (Могућ је само један одговор)
- Присутна је јасна визија и/или регионални туристички производ и довољно
финансијских средстава за њихову реализацију

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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-

-

-

Присутна је јасна визија и/или регионални туристички производ, али нема
довољно финансијских средстава за њихову реализацију
Није присутна јасна визија и/или регионални туристички производ, делатности у
односу на маркетинг и рекламу туристичког сектора су спорадичне и усмерене су
према ограниченом броју објеката
Није присутна јасна визија и/или регионални туристички производ, али има
заједничких активности у вези са рекламом од стране локалних туристичких
субјеката (удружења) организација
Остало (молим, наведите) ...............

Питање 12. Молим, наведите шта се према Вама може побољшати у односу на
маркетинг и рекламу у туристичком сектору региона? (Могуће је дати више од једног
одговора)
Стварање јасне визије и/или регионалног туристичког производа
- Израда инвестиционог плана за маркетиншке и рекламне елатности туристичког
сектора
- Стварање јединственог туристичког бренда за регион или
специфичне
територијалне или тематске делове од њега
- Укључивање у светске рекламне туристичке каталоге / интернет платформе
- Учешће у међународним и локалним туристичким берзама и/или изложбама
Остало (молим, наведите) ................................
ХВАЛА НА ПОСВЕЋЕНОМ ВРЕМЕНУ!

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
Ова студија је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.
Јединствено одговорно лице за садржај ове студија је Kulturni centar "Bratstvo 1869",
Ћустендил и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или
Управљачког тела програма.
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