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Oficiálny názov Bulharská republika - Republika Bälgarija 
Rozloha 111 tis. m2 Počet obyvateľov  7, 761 mil. (2005)  
Hlavné mesto Sofia Počet obyvateľov   1,22 mil.  
Štátne zriadenie Parlamentná republika Mena Leva 
Náboženstvo pravoslávne (82,2 %), islamské (12,2 %), rímsko-katolícke (0,6%), evanjelické 

(0,5%), židovské 
Úradné jazyky Bulharčina  
Územné členenie 28 oblastí (plánovaných 6), 264 okresov 

 Bulharsko je krajinou, kde „áno“ znamená „nie“. 
Súhlasné a záporné kývanie hlavou má totiž opačný zmysel ako u nás. 

 

Ak niekomu poviete, že ste sa u neho cítili „užasno“, môže sa ľahko uraziť, nakoľko slovo „užasno“ v bulharčine 
znamená „hrozne, strašne“. Ak použijete slovo „čudesno“, znamená to, že ste s niečím spokojní, lebo slovo 

„ čudesno“ znamená „výborne”. 
Zákonodarná moc Národné 

zhromaždenie  
„Národno sobranie“ 
 

Jednokomorový 
parlament 
Má 240 členov priamo 
volených na 4 roky 
systémom pomerného 
zastúpenia.  
www.parliament.bg 

Regionálna správa – 28 
oblastí na čele s gubernátormi 
vymenovanými Radou 
ministrov. Uplatňujú vládnu 
politiku na regionálnej úrovni. 

Výkonná moc Prezident 
Volí sa na 5 rokov, 
v priamych 
všeobecných 
voľbách, najviac na 2 
obdobia. 
www.president.bg 

Premiér 
Vodca najväčšej strany 
alebo koalície 
v Národnom 
zhromaždení, menuje ho 
prezident. Je hlavou 
vlády, predsedá Rade 
ministrov. 

Rada ministrov 
Členov, vymenúva premiér, 
schvaľuje Národné 
zhromaždenie. Dozerá na 
výkon vládnej moci,  na 
plnenie štátneho rozpočtu.  

Súdna moc Najvyššia súdna 
rada 
Vymenúva, predkladá 
a odvoláva sudcov, 
prokurátorov, 
vyšetrujúcich sudcov. 
Tvorí ju 25 
právnikov. 

Ústavný súd  
Tvorí ho 12 sudcov 
vymenovaných na 9 
rokov. 

Najvyšší Kasačný súd 
Najvyšší odvolací súd, tvoria 
ho doživotní sudcovia. 
Odvolacie súdy 
Okresné súdy 

Ceny základných 
potravín 

1 kg chlieb  0.70 leva = 0,35 Euro 
1 kg maslo  2.00 leva = 1 Euro 
1l. mlieko  1.20 leva = 0,60 Euro 
1l. minerálna voda  0.50 leva = 0,25 Euro  
250 gr. káva  2 leva = 1 Euro 

Cestovanie 
Všeobecné turistické 
stránky 

Šport a aktivity 
Väčšina miest a veľkomiest má vlastné historické a etnografické múzeum. 
Návšteva týchto múzeí a starovekých kláštorov je výbornou príležitosťou zoznámiť 



sa s bohatými historickými a kultúrnymi zvyklosťami Bulharska. Niektoré múzejné 
mestá ako napríklad Koprivštitsa a Plovdiv ponúkajú aj kurzy maľovania a 
fotografovania. 
Zimné športy 
Bulharské zimné, lyžiarske strediská sa v posledných rokoch veľmi rýchlo 
rozvíjajú. Od decembra až do apríla tu veľmi silno sneží. Lyžiarske oblasti nie sú 
síce tak rozsiahle, ako v Alpách, no pre začiatočníkov a kondičných lyžiarov 
ponúkajú výborné možnosti zjazdového lyžovania i kvalitné stopy pre bežkárov. 
Vodné športy 
Pobrežie Čierneho mora má vyše 370 km piesočných pláží. Vďaka nízkemu obsahu 
soli vo vode je more príjemné pre plavcov. Okrem toho sú tu aj +dalšie možnosti 
vodných športov - plachtenie, surfovanie a iné. Na riekach Struma, Arda, Ossam a 
Stackevska je možné si počas jarných mesiacov vyskúšať rafting alebo plavbu na 
kanoe či kajakoch. 
Turistika 
V Bulharsku je viac ako 35000 km označených turistických chodníkov. V ponuke 
cestovných kancelárií sú aj jedno- alebo dvojtýždňové túry divou prírodou so 
sprievodcom. Ubytovanie je väčšinou zabezpečené v horských chatách, hostincoch 
alebo kempingoch. 
Oblasti Vratsa, Veliko Tarnovo, Trojan, Maliovitza a Roussenski Lom ponúkajú 
možnosti organizovaného horolezectva a alpinizmu. Medzi extrémnymi lezcami sú 
populárne strmé skaly oblastí Rila, Pirin, Rhodope a Stara Planina. Bulharsko bolo 
dva krát usporiadatelom MS v orientačnom behu a na náhornej plošine Šoumensko 
sa každoročne konajú národné majstrovstvá. Mnohé organizácie ďalej ponúkajú 
výpravy do početných jaskýň a fascinujúcich podzemných skalných formácií (z 
ktorých mnohé obsahujú praveké maľby). Jazda na koni má v Bulharsku dlhú 
tradíciu a je stále veľmi populárna. V ponuke sú aj jedno- až dvojtýždňové výjazdy 
na koňoch v oblastiach Rila, Stara Planina, Balkan a v údolí pri Dunaji. Ďalšou 
možnosťou je cestovať krajinou na konskom záprahu. Pre nadšencov horskej 
cyklistiky odporúčame vynikajúce trasy v oblasti pohoria Rhodope, zatiaľ čo pre 
rodiny sú veľmi vhodné cyklistické cestičky pozdĺž Čierneho Mora. V hlavných 
turistických centrách sú tenisové kurty a ihriská na minigolf. 
 
Minerálne pramene 
Bulharsko má vyše 500 minerálnych prameňov, niekoľko druhov minerálnych vôd 
je dostupných aj v obchodoch. 
 
Turistické atrakcie  
Sofia 
 Mesto sa pýši množstvom divadiel a múzeí (vrátane archeologických a 
etnografických), opier a galérií umenia (vrátane Národnej Galérie maliarstva a 
sochárstva, ktorá sa nachádza v bývalom Kráľovskom paláci), ako aj univerzít, 
trhovísk, parkov (ktorých je vyše 300) a športových štadiónov. Návštevníci by si 
mali pozrieť kostol Alexandra Nevského. Jeho pozlátená kupola je 
charakteristickým znakom mesta. V hrobke sú vystavené nádherné ikony a 
spevácky zbor sa tiež oplatí vypočuť. V najväčšej mešite v Sofii, Bouyouk, sa 
nachádza archeologické múzeum. Príkladom modernej architektúry je námestie 
Alexandera Batenberga, na ktorom sa nachádzajú vládne budovy. Ďalšou atrakciou 
sú Turecké kúpele a kryté trhovisko Hali. 
Na periférii Sofie sa nachádza pohorie Vitoša, ktoré je národným parkom so 
sedačkovými lanovkami a výťahmi, ktoré pomáhajú pri výstupe na 1800 m vysoký 
vrchol. Nájdete tu aj stredoveký kostol Boyana, ktoré patrí pod ochranu UNESCO. 
Sú v ňom nádherné fresky z 12.storočia, ktoré patria k najstarším v Bulharsku. 
Južne od Sofie sa nachádza Blagoevgrad, ktorý je domovom svetoznámeho 
folklórneho Pirinského štátneho súboru., a SANDANSKY, staroveké, kúpeľné 
mesto a rodisko rímskeho gladiátora Spartaka. 



Rila 
121 km južne od Sofie sa vysoko v horách uprostred hustého borovicového lesa 
nachádza kláštor Rila. V tomto kláštore nájdete fascinujúcu kolekciu nástenných 
malieb, drevorezbárskych diel, starých zbraní a mincí, príručky a biblie písané na 
pergamene. Samotný kláštor je zaujímavý hlavne z architektonického hľadiska. Bol 
založený svätcom Ivanom Rilským a slúžil ako azyl a útočište bulharskej kultúry 
počas 500 ročnej tureckej okupácie od roku 1396. Oheň zničil väčšinu pôvodnej 
architektúry a terajší vzhľad kláštora pochádza z 19. storočia. Priamo v kláštore je 
možnosť ubytovania a v blízkosti je aj hotel. Diaľkové autobusy (zo Sofie dva-tri 
spoje denne) premávajú len po mesto Rila a do kláštora je nutné dopraviť sa 
miestnymi spojmi.  
 Plovdiv 
Plovdiv je mestom mnohých múzeí a je rozdelené na dve časti riekou Maritsa. V 
starej časti nájdete mnohé budovy z 18. a 19. storočia, ktoré sú vybudované v 
renesančnom štýle. V Archeologickom múzeu sa nachádza zbierka zlatých 
artefaktov vrátane napríklad riadov. Okrem toho sa v mesta nachádza zaujímavé 
Etnografické múzeum. 
Osem kilometrov od Plovdivu je kláštor Bačkovo, ktorý bol založený v 11. storočí 
a v ktorom sú vystavené vzácne fresky, ikony, rukopisy a mince. Bačkovo leží v 
oblasti, ktorá bola v dávnych časoch známa pod názvom Thrace a archeológovia tu 
objavili množstvo zaujímavých predmetov vrátane výrobkov zo zlata. 
Veloko Turnovo 
hlavné mesto Druhej bulharskej ríše (1187-1393), je ďalším mestom, ktoré je 
vlastne jedno veľké múzeum. Rozprestiera sa na troch kopcoch obkolesených 
riekou Yantra. Nájdete v ňom zbierky historických umeleckých diel výnimočnej 
hodnoty.  
Osem kilometrov severovýchodne od Plovdivu nádjete mesto Koprivštitsa, ktoré je 
jedným z najlepšie zachovaných starých miest v Bulharsku a je známe 
predovšetkým svojim veľkým folklórnym festivalom, ktorý sa koná raz za štyri 
roky. 
 

Jedlo a pitie 
Obed je spoločenskou udalosťou a v mnohých reštauráciách je spojený s tancom. 
Jedlo je korenené, výdatné a veľmi chutné. Medzi národné jedlá patrí studená 
jogurtová polievka s uhorkou (tarator), paprika alebo baklažán plnený mäsom, 
kebapcheta (malé silne korenené rolky z mletého mäsa). 
V Bulharsku narazíte na širokú ponuku ovocia, ktoré je mimoriadne lacné po celý 
rok. Na uliciach miest navštevovaných turistami nájdete množstvo stánkov s 
rýchlym občerstvením, ktoré je rôznorodejšie, ako u nás: v ponuke sú najrôznejšie 
sladké i slané žemľe plnené syrom alebo ovocím, domáca pizza, sladké oblátky, 
varená kukurica či zmrzlina. Po celej krajine je aj mnoho reštaurácií v ľudovom 
štýle. 
Nápoje 
Silno sladená kláva je veľmi populárna. Ďalšími obľúbenými nápojmi sú odvary z 
horských rastlín a sušených listov, hlavne z bazy. Z bielych vín sú to Karlouski 
Misket, Tamianka a Evksinograde. Medzi ťažké červené vína patria Trakia a 
Mavroud. 
 
Všeobecné informácie o krajine nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných 
vecí: http://www.foreign.gov.sk/App/WCM/main.nsf?Open 
Dovolenkové informácie: http://www.invia.sk/bulharsko/ 
Linky na stránky o turistike a cestovaní v Bulharsku, kde nájdete všetky potrebné 
informácie o krajine: 
http://www.infotour.org/ 
http://www.travelbulgaria.com/ 
http://www.bulgariatravel.org/ 



Základné informácie pre turistov cestujúcich do Bulharska: 
www.bulgariantourism.com 
http://www.destinacie.sk/krajiny/bulharsko/info.html 
http://www.skrz.sk/bulharsko--a18-61-0-0-sk.htm 
Ministerstvo ekonomiky - turistické informačné centrá v krajine: 
www.mi.government.bg 

Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlako
vých spojení 

Slovensko s Bulharsko sú spojené všetkými druhmi dopravy. 
Na tejto stránke nájdete cestovný poriadok železníc, s možnosťou vyhľadávania 
spojení a trás v rámci celej  krajiny: www.bg400.bg/bdz/ 

Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy  

Vlakom  zo Slovenska možno cestovať cez Maďarsko, Rumunsko, resp. Srbsko 
a Čiernu Horu (31 hodín cez Budapešť a Bukurešť, resp. 21 hod.  cez Budapešť 
a Belehrad) 
Cestovný poriadok železníc, prehľad trás a ďalšie informácie: www.bg400.bg/bdz/ 

Stránky 
autobusových 
prepravcov 
a cestovanie autom 

Autobusovú dopravu z Bratislavy do Sofie a späť zabezpečujú bulharské 
prepravné spoločnosti KATEV a GROUP. Autobusová doprava môže byť menej 
spoľahlivá, vzhľadom na nepravidelnosť spojov. Vzdialenosť medzi hlavnými 
mestami je okolo 1000 km a cesta z Bratislavy do  Sofie, cez Maďarsko, Srbsko 
a Čiernu Horu, trvá cca 16-18 hodín (v zimných mesiacoch aj viac).. 
Osobným automobilom je možné z Bratislavy uskutočniť cestu približne za 10-12 
hodín, cez Budapešť, hraničný priechod Subotica, Belehrad, Niš a hraničný 
priechod Kalotina (BR). K cestovaniu osobným motorovým vozidlom je potrebná 
tzv. „zelená karta“. Cez územie MR a Srbska a Čiernej Hory sa platia diaľničné 
poplatky. Od 1.1.2005 sa platia pre osobné motorové vozidla cestné poplatky (vo 
forme cestnej nálepky) aj v Bulharsku.   
Požičanie auta v Bulharsku on-line na: http://www.motoroads.com/site_map.html 

Letecké spoločnosti 
pre vnútroštátne lety 

Celoročná letecká doprava je zabezpečená prostredníctvom ČSA, Austrian 
Airlines, Viagio Air a Malev . Bulharská spoločnosť Hemus Air (na trase Sofia - 
Bratislava - Sofia) lieta sezónne, prevažne v letných mesiacoch od 15.júla do 15. 
septembra, avšak v ostatnom období bol zaznamenaný nárast klientov a spoločnosť 
realizovala lety aj cez zimné obdobie.  

Letiská v Bulharsku: 
Sofia Airport: http://www.sofia-airport.bg/  
Varna Airport: http://www.varna-airport.bg/  
Burgas Airport: http://www.bourgas-airport.com/  
Plovdiv Airport: http://www.plovdivairport.com/  

Stopovanie V Bulharsku nie sú žiadne predpisy týkajúce sa stopovania. Ak budete skúšať 
stopovať v Bulharsku, nezabudnite na to ich opačné pritakanie hlavou. Áno 
znamená nie a naopak. 

Lodná preprava Stránky,na ktorých môžete nájsť všetky informácie a podmienky možnosti lodnej 
prepravy: http://www.port-varna.bg/, http://www.port-burgas.com/ 

Ubytovanie 
Lacné ubytovanie 
pre študentov 
/mladých ľudí 
 
 
 
Turistické 
ubytovne/campy 

Špeciálne ponuky a ceny za ubytovanie v hosteloch pre študentov do 26 rokov: 
http://www.reservations.bookhostels.com/ 
Vyhľadávanie a on-line rezervácia lacného ubytovania pre študentov: 
http://www.hostelseurope.com/, http://www.hostelworld.com/  
 
 
Kempovanie v lete: http://www.campresource.com/camps/regional.cfm?locid=105  
Vyhľadávanie podľa lokality: http://www.visittobulgaria.com/visit/dir.asp?d=0-
10&t=camping  

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

Stránka, kde nájdete informácie ako a kde stráviť prázdniny v krajine: 
http://www.bulgarian-holidays.ws/  
Možnosť vyhľadania hotelu v rámci celej krajiny: 
http://www.motoroads.com/hotels  
Ak si chcete prenajať vilu na dovolenku: http://www.villarenters.com/  



Priemerná cena za 
jednu noc 
v hosteloch/hoteloch 

Priemerná cena za osobu a noc v hosteloch sa už aj v hlavnom meste, Sofii, 
pohybuje od 8 EUR. Ceny za noc v hoteloch sú od 15 Euro, v hlavnom meste 
priamo v centre je cena okolo 50 EUR za noc v jednolôžkovej izbe. 

Odkazy na portály, 
kde si mladí ľudia 
hľadajú alebo 
ponúkajú ubytovanie 

Možnosť vyhľadávania lacného ubytovania pre študentov v rôznych krajinách: 
http://www.hihostels.com/  
Stránka,  kde si môžete vyhľadať byty, izby , domy na prenájom, ako aj iné 
informácie o krajine: http://www.mybulgaria.info/  

Práca 
Všeobecné info Nájsť si prácu v Bulharsku nie je problém. Problémom môže byť len to, že vo 

viacerých zamestnaniach musíte ovládať oficiálny jazyk krajiny, čo je bulharčina. 
Výška minimálnej 
mzdy 

Minimálna mesačná mzda je v Bulharsku 180 leva (93 Euro).  

Stránky úradov 
práce 

Stránka národného úradu práce v Bulharsku , nájdete tu informácie 
o zamestnávateľoch a ponukách voľných pracovných miest , ako aj informácie 
o zamestnávaní cudzincov: http://www.az.government.bg/eng/index_en.asp  

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Stránka na vyhľadávanie  práce v akejkoľvek oblasti:                              
http://www.4icj.com/bg/  
http://www.jobtiger.bg/ 
http://www.minejob.com/ 
http://www.itjobs.bg/ 
http://www.jobs.bg/ 

Vyhľadávanie 
brigád, sezónnych 
prác, au-pair 
agentúry 

Stránka na vyhľadanie si sezónnych prác všade vo svete: http://www.indeed.com/  
Sezónne práce , práca na mori: http://www.shelteroffshore.com/ 
Sezónne práce, nielen v Bulharsku: http://www.anyworkanywhere.com/ 
Staň sa au-pair: http://www.aupair-word.net/  
Bulharská au-pair agentúra: http://www.bopa-bg.org/  
http://www.greataupair.com/ 
http://www.expatriates.com/ 

Možnosti pre 
podnikateľov/začínaj
úcich podnikateľov 

Bulharský obchodný poradca: http://www.bba.bg/  
Bulharskí obchodní partneri: http://www.bgtp.co.uk/  
Stránka ponúkajúca aktivity a služby v podnikateľskej sfére: http://www.bcci.bg/  
Stránka Národnej obchodnej agentúry: http://www.customs.government.bg/  

Štúdium 
Stránka Ministerstva 
školstva  v krajine 

Informácie nájdete na: http://www.minedu.government.bg/ 

Stredoškolské 
štúdium 
 a  
Vysokoškolské 
štúdium 

Informácie o systéme štúdia na stredných a vysokých školách pre študentov zo SR: 
http://www.nsfb.net/  
Všetky informácie, ako aj zoznam škôl v Bulharsku nájdete na tejto stránke: 
http://www.schools-bg.net/  
 

Stránky škôl Zoznam univerzít nájdete na tejto stránke: http://en.wikipedia.org/wiki/List 
Letné školy Národné informačné a dokumentačné centrum, ktoré patrí pod Ministerstvo 

školstva, poskytuje informácie o letných školách v krajine: www.nacid.bg 
Možnosť štúdia na letných školách v Bulharsku:: www.vetschools.hrdc.bg 

Stáže, výmenné 
štúdijné pobyty 

Medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje možnosti mladým ľuďom študovať 
v zahraničí. Poskytuje informácie o možnosti štúdia na základnej, strednej a aj 
vysokej škole: http://www.ibo.org/ 

Jazykové kurzy Štúdium bulharčiny, celoročné letné kurzy, príprava zahraničných študentov pred 
začatím štúdia na škole v Bulharsku: www.btu.bg/en/interstud  
Všetko o štúdiu a jazykových kurzoch: www.nbu.bg  
Univerzita v Sofii ponúka jazykové kurzy: www.uni-sofia.bg/faculties/ichs/about   

 
 
Slovenské 
vyľvyslanectvo 

Veľvyslanectvo SR v Bulharsku  

Posolstvo Slovackoj Respubliki                                                                                      
Bulvar Janko Sakazov 9                                                                                                                                                                           



v krajine 1054 Sofija 
Tel.: 003592/9429211 
Fax: 003592/9429235 
E-mail: embassy@sofia.mfa.sk  

 
 
Veľvyslanectvo 
krajiny na Slovensku 

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR  
 
Kuzmányho 1 
811 06 Bratislava 1 
Slovenská republika 
tel.: 00421/2/5441 5308 
fax: 00421/2/5441 2404 
email: bulharskoet@stonline.sk 
web: http://www.bulgarianembassy.sk 
24 hodinová služba: 00421/2/5441 5308 

 
Internetové adresy 
bánk v krajine 

Oficiálna stránka Bulharskej národnej banky, denne obsahuje aktualizovaný prehľad 
výmenných kurzov leva voči cudzím menám: http://www.bnb.bg/  

Stránky bánk: 
DSK : http://www.dskbank.bg 
Post bank: http://www.postbank.bg/  
United Bulgarian Bank: http://www.ubb.bg 
Hebros: www.hebros.bg 
Eibank: http://www.eibank.bg/  
Allianz: www.bank.allianz.bg  
Corporative bank: www.corpbank.bg 
Bulgarian-American Credit Bank: http://www.bacb.bg/  
Pireos: http://www.eurobank.bg/  
HVB Bank Biochim: www.biochim.com  
DZI: www.dzibank.bg 

Ďalšie informácie: Bulharské kultúrne a informačné stredisko 

Jesenského 7 
811 01 Bratislava 1 
tel.: 00421/2 /5441 0140 
fax.: 00421/2 /5441 0141 
email: bulkis@bulkis.sk  

 


