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Увод
Като ново социално-икономическо явление туризмът е
закономерно следствие от установяването на съвременните форми и механизми на обществени отношения. Знанието
за него е плод, но същевременно и израз на обективни човешки нужди. То възниква и се утвърждава като резултат
от масовизацията на това явление и превръщането му
от индивидуална в обществена потребност. Неговите
наченки се появяват там и тогава, където и когато възможностите за саморегулиране на туризма се изчерпват и назрява обективната нужда от неговото съзнателно управление. Удовлетворяването й изисква специфични познания за
условията и възможностите за разумното му използване в служба на обществения
прогрес.
До втората половина на 19-ти век туризмът се развива като инцидентно,
елитарно и индивидуално по характер явление и няма особено значение и последици за общественото битие. Неговото масовизиране започва с появата и утвърждаването на новия тип обществени отношения в Западна и Средна Европа в края
на 19-ти и началото на 20-ти век. Този процес стартира в страните от Алпийския
регион, което има своите логични причини. Именно там се създават обективните и
субективни предпоставки и условия за възникване и развитие на първите съвременни масови видове туризъм – балнеолечебния и планинския.
Утвърждаването на туризма и повишаването на неговата роля в общественото развитие провокира появата и еволюцията на науката за това явление. В специализираната литература по туризъм в чужбина (и особено у нас) този процес дълги
години остава в периферното полезрение на изследователите и не се утвърди като
траен обект на задълбочени и системни проучвания. Същевременно в национален,
европейски и световен мащаб проблемите на научното обслужване на туризма стават все по-актуални. Главна причина за това са увеличаващите се мащаби на потребността от научна информация за формирането и реализацията на международната, националната, регионалната и локалната туристическа политика. „Политика66

та е фундаментален, но все още пренебрегван компонент, както в системата за
управление на туристическото развитие, така и от науката за туризма. Изследванията на политическите измерения на туризма (социално-икономическо явление със
значимо участие в разпределянето на властта в приемащите места и общности, в
културното им представяне, социализацията и международните отношения) е в незадоволително състояние.”1
Представеното по-горе мотивира и избора на тематиката в настоящата студия. Нейната основна цел е: чрез изследване на достиженията в развитието
на туристическата наука да се характеризира и оцени мястото и ролята
на туристическата политика като нейно основно съдържателно направление в настоящото и бъдещото й развитие.
Така определената цел се реализира с решаването на следните конкретни изследователски задачи:
1. Анализ на процесите, свързани с появата и развитието на науката за туризма.
2. Съдържателна характеристика и оценка на науката за туризма и мястото и
ролята на туристическата политика като част от нейния обект и предмет.
3. Разкриване същността и особеностите на туристическата политика в контекста на науката за туризма.
Обектът на изследване в студията е науката за туризма (учението за туризма или туризмологията) в нейната динамика, структура и съдържание, а нейният предмет – процесите на интегриране на политическите измерения на туризма
в специфичния обект и предмет на туризмологията. Основната теза в настоящото изследване е, че туристическата наука, в качеството си на интердисциплинарна
подсистема от системата на науката, трябва да отделя подобаващо внимание към
изследването на туристическата политика и нейните взаимовръзки с икономическите, социалните, културните, екологичните и другите измерения и въздействия на
туризма в ролята му на определящ фактор на съвременното обществено развитие.
Настоящата студия е част от по-крупен монографичен труд на нейния автор,
посветен на туристическата политика на България. Той представя неговите теоретични основи и в този смисъл е подходящ както за студентите-магистри, които
изучават дицсциплината „Макрорегулиране на туристическия бизнес”, така и за
изследователи и специалисти, работещи в областта на теорията и практиката на
политическото управление на туризма у нас. Основният подход, който стои в
основата на изследването, е системният, заедно с използваните класически методи на анализа (системен, сравнителен, ситуационен), синтеза, историко-логическия
и метода на историческия аналог.

1

Вж. Hall, M. Tourism and Politics: Policy, Power and Place. Chichester/New York: John Wiley&Sons,
1994, p.vii.
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Глава първа

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА ЗА ТУРИЗМА
1.1. Еволюцията на пътуванията и туризма
Всеки процес или явление в природата и обществото се появява и развива, ако
е налице обективна нужда от него. Туризмът също е следствие и резултат от натрупваните през хилядолетията количествени и качествени промени в системата
на човешките потребности. Постепенната им и продължителна трансформация, на
определен етап от развитието на цивилизацията обективно предизвиква и появата
на първичните форми на туристическата потребност.
Като съвременно масово явление туризмът се развива и утвърждава едва
през последните столетия. Въпреки че той не съществува в такъв вид от зората на
човешката цивилизация, не бива да се изключва наличието на наченки или проявлението на негови начални форми назад във времето. Отчитайки това обстоятелство,
можем да твърдим, че произходът му следва да се търси в неговите генетични
връзки със сродни явления, върху основата на и посредством които това явление
еволюира и придобива съвременния си вид. Най-общо като такива можем да определим пътуването (пътешествията) и гостоприемството, заедно с техните
най-характерни мотивационни основи – търговията, лечението, религията, спортът
и развлеченията.
Светът започва съществуването си от движението. Първите заселници на
нашата планета са сменяли постоянно местопребиваването си в зависимост от
капризите на природата или движението на дивеча, за да си осигурят по-добри
условия за живот. Постепенно техният номадски начин на живот се променя и
те започнали да се застояват по-дълго и да се заселват на едно място. Това създава обективните предпоставки и условия за поява и развитие на пътуванията като
форма на обществена активност. Те, от своя страна, предполагат временното напускане на постоянното местоживеене, защото който пътува, излиза от това място,
за да се върне отново в него2. Мотивите за пътуване постепенно надхвърлят елементарните житейски нужди и обхващат широкия спектър на материалните и
духовните потребности, а тяхната еволюция създава обективните предпоставки
и условия за поява и развитие на туризма като обществено явление3. Историческите изследвания характеризират последното в тясна взаимозависимост и следствие
от пътуванията4. В античните цивилизации наред със служебната цел, лечението, участието в спортни състезания и тържества, в мотивацията присъства и познанието, стремежът към докосването до непознати светове и култури.
Особена роля в тази насока са играли и откривателските пътешествия, дали мощен
тласък на обществения прогрес.
2

3
4

Именно това стои в основата на една от най-характерните същностни черти и на съвременния туризъм, тълкуван като „пътуване и временно пребиваване извън постоянното местожителство.... ”
Вж. Нешков, М. и др. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007, с. 57-59.
Пак там, с. 61.
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Трансформацията на пътуванията в туристически има специфична
обективна и субективно-мотивационна основа, която се отличава със свобода (на
избор, финансова независимост и свободно време), непринуденост, доброволност,
удоволствие и самоцел. В миналото пътуванията не са били доброволни, осъществявали са се под натиска на необходимостта и са имали обективно определена
цел, не са доставяли удоволствие, а са били свързани с трудности, неудобства и
опасности. Финансовите възможности и свободното време са били привилегия на
отбран обществен елит. Ето защо, повратният момент и началото в развитието на
съвременния туризъм може да се потърси по времето и след индустриалната
революция и свързаната с нея поява и развитие на масовия пътнически транспорт (железницата) в Англия. Именно в този период постепенно назряват конкретните обективни причини и предпоставки за развитие на туризма в неговия съвременен вид: разрастване на търговията; усъвършенстване на транспортната система;
обществено разделение на труда; интензификация на труда и производството; повишаване на икономическото благосъстояние на населението; научно-технически
прогрес и последиците от него; урбанизация и нарушено равновесие в системата
„човек – околна среда”, обездвижване и поява на нови болести; увеличаване на
свободното време; промени в системата на духовните потребности; демократизация на обществения живот и промени в социалната структура на населението; глобализация и др. В своята съвкупност те провокират появата на организираното
туристическо пътуване, чийто родоначалник е англичанинът Томас Кук5.
Ерата на модерния туризъм от края на 19 в. до периода между двете световни войни е свързана с балнеолечебния, планинския и най-вече възхода на морския туризъм. В Европа рекреативният туризъм на море се разширява по бреговете
на Адриатика и Гърция, а на Американския континент – във Флорида, Карибския
басейн, Куба, Бахамските острови и Мексико. Успоредно с него се развива и скитуризмът – отначало в Скандинавието, а по-късно и в страните от Алпийския регион. Първите зимни олимпийски игри са организирани и проведени през 1924 г. в
Шамони. Като водещи курорти по това време се утвърждават Межев и Комблу
(Франция) и Сент Мориц (Швейцария).
Постепенно туристическото движение се демократизира благодарение
на икономическия подем, развитието на железопътния и автомобилния транспорт и
въвеждането на платените отпуски. Начало на регламентираното годишно свободно време е поставено в САЩ през 1914 г. Последователно отпуските се въвеждат
в Австрия и Нова Зеландия (1920 г.), Русия (1922 г.), Италия (1924 г.), Канада и
Великобритания (1934 г.), Белгия и Франция (1936 г.).
До началото на Втората световна война туризмът все още не надхвърля националните мащаби и обхваща сравнително малка част от населението. Неговото
масовизиране се свързва със значимите промени в обществено-икономическото
развитие на Европа и света след 1950 г., свързани с развитието на въздушния транспорт, съвременната компютърна техника, роботиката и сателитните телекомуникационни системи.
5

Вж. М. Нешков. Пътнически агенции и транспорт в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007, с. 91-95.
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1.2. Особености на туризма като обект на научното познание
Съвременният туризъм, в качеството си на обект на научното познание,
може да се характеризира преди всичко като ново социално-икономическо явление. От изложеното до тук става ясно, че той се появява на доста по-късен етап от
еволюцията на човешките потребности и общественото разделение на труда, тъй
като обективно изисква по-висока и зряла степен на тяхното развитие. Въпреки че
в хилядолетната история на пътуванията се срещат примери и за такива, които са
осъществявани с аналогични на туристическите мотиви и цели за туризъм, за него,
в днешния смисъл на това понятие, можем да говорим едва след първата половина
на 19-ти век. Преди този период явлението е имало предимно индивидуален, случаен, инцидентен и елитарен характер. В този си вид то не е било оценявано като
обществено значимо и полезно, поради което публичните субекти не отделяли необходимото внимание за регламентиране или регулиране на неговото развитие.
В процеса на неговата масовизация и утвърждаване на обществената му значимост постепенно се налага необходимостта от задължителното му включване в
значимите обекти на научното познание.
Туризмът е и динамично явление. Това, от една страна, се определя от обстоятелството, че то генетично се свързва с движението, пътуването, преместването от едно място на друго. От друга страна, вследствие на по-късната си поява,
туризмът „стартира” доста устремно и се развива с изключително бързи темпове,
което е характерно особено в периода след Втората световна война. Динамичният
характер на явлението можем да свържем и с постоянните изменения на неговите
съдържателни характеристики, с непрекъснатото развитие, обогатяване и качествено усъвършенстване на конкретните негови видове и форми на проявление. Постоянните количествени, структурни и качествени изменения в съвременния масов
туризъм обективно налагат политическа намеса за създаване на условия за реализиране на значими ефекти или предотвратяване на отрицателни последици от неговото развитие.
Туризмът е и „надстроено” явление. Това означава, че той няма свой самостоятелен исторически път, а се появява и развива върху вече изградени и утвърдени в процеса на обществената еволюция стопански и социални структури (отрасли и сектори) и дейности (пътуване, гостоприемство). В този смисъл туризмът
наследява и приема техни характеристики и същевременно утвърждава свой собствен облик и специфика. Типични примери в тази връзка са генетичните връзки и
взаимовлияния на явлението с транспортния отрасъл, културата, изкуството, образованието и здравеопазването. „Надстрояването” на явлението означава още, че
то „прескача” определени стадии в развитието на обществените отношения и заимства достиженията на научно-техническия прогрес от други сфери и социални
дейности. „Надстроеният” характер на туризма определя обективната необходимост от „подчиняване” на и обвързване на неговото развитие с общите регулативни мерки и въздействия в рамките на обществената система
Туризмът е сложно и многозначно явление. Краткият и ускорен процес на
неговото историческо развитие при същевременното заимстване на елементи от
други сродни обществени сектори са основните причини за това. В процеса на своя70

та еволюция явлението преминава през различни стадии, които го характеризират
последователно и едновременно като индивидуална и обществена потребност.
Първоначално то започва развитието си като сбор от различни дейности на индивида (пътуване, пребиваване в дадено място, обучение, спорт, развлечение и пр.).
Впоследствие се утвърждават и обществените функции на явлението, синтезирани
в създаването на система от условия за осигуряване на индивидуалното туристическо потребление. Сложната и противоречива природа на туризма се дължи и на
много други обстоятелства. Той включва в съдържанието си динамични, но и статични елементи, „производствени”, но и множество обслужващи дейности и процеси. Всичко това налага изучаването на туризма като обект на политическо въздействие със сложен и многообразен характер.
Туризмът е интегрално и комплексно явление. Формирането и потреблението на неговия специфичен продукт е единен процес, който обединява много разнородни елементи в своеобразна индустрия, която освен типично туристически (хотелиерство, ресторантьорство, туроператорство) включва и редица други сектори и
дейности: транспорт, търговия, строителство, архитектура, индустрия, медицина,
изкуство, култура и пр. Освен това туризмът приобщава дейности и взаимодействия и в по-широките съдържателни рамки на „индустрията на свободното време”. Днес той не може да реализира обществените си функции, без да използва
наследството от развитието на почти всички елементи от природната и социалната
среда. Това определя неговата специфика като многоцелеви обект на общи и специфични регулативни въздействия.
Туризмът, като сравнително ново явление, е закономерно следствие от установяването на съвременните форми и механизми на обществените отношения.
Познанието за него е естествен резултат, но същевременно и израз на обективни
човешки нужди и потребности. То възниква и се утвърждава като следствие от
процесите на масовизация на това явление и трансформирането му от индивидуална в обществена потребност. Неговите наченки се появяват там и тогава, където и когато саморегулирането на това явление става невъзможно.
Така постепенно назряват обективните нужди от неговото съзнателно управление. Тяхното удовлетворяване изисква целенасочени познания, необходими за разумното му използване в служба на обществения прогрес.
1.3. Поява и предистория на науката за туризма
Науката за туризма (туризмологията)6 се появява сравнително по-късно,
поради което може да се причисли към новите области на научното познание. В
този й вид тя следва да се възприема, изучава и характеризира като „отворена” и
6

Това понятие навлиза в специализираната терминология по туризъм като синоним на „наука за турима”: вж. напр. в Google 1230 страници с „tourismology”: http://www.google.bg/search? q=tourismology&
hl=bg&lr=&as_qdr=all&start=20&sa=N; вж. още наименованието на електронно издание „Tourismology
– а scientific approach to tourism and hospitality phenomena”: http://www.tourismology.org/; заглавие на
научен доклад на Third International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Prato, Italy, July/
2008: „Logies of Tourismology: The Need to Include Meta-Theories in Tourism Curricula: http://
i08.cgpublisher.com/ и др.
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непрекъснато усъвършенстваща се система от организирани, логично подредени и целенасочено използвани научни знания за явлението туризъм. Нейното начало се свързва с и обуславя от процеса на превръщането на това явление в
обществено значим фактор със сериозни последици за развитието на човешката
цивилизация в новата и най-новата й история.
Наченките и ранните прояви на науката за туризма все още не са обхватно
регистрирани, подредени, датирани и системно изследвани. В някои публикации се
съдържат факти и събития, от които се гради относително точната представа за
генезиса на туризмологията. Първите опити за осветляване на този процес намираме още в края на 18-ти и началото на 19-ти век. В основния курс по екскурзоводство, издаден в Олденбург (Германия) се твърди, че през зимния семестър на 1795/
96 г. Август Шльозер (А. Schlözer) е подготвил и изнесъл първия лекционен курс по
туризъм в университета в гр. Гьотинген7. Като исторически пример за начални
опити в това направление се сочи и приетия на 26 май 1807 г. Декрет на дворцовата канцелария на Австрия за устройство и развитие на балнеолечебния курорт
Теплиц-Шьонау (Teplitz-Schönau)8, в който са направени и първите опити за определяне на стопанската и социалната роля на туризма, условията и факторите за неговото развитие и др.
От други източници научаваме, че началото на науката за туризма е поставено по-късно с научните трудове от 80-те години на 19-ти век9 на: Йохан Ангерер
(J. Angerer) „Туризмът в немския Южен Тирол” („Das Fremdenwesen im deutschen
Südtirol”) от 1881 г.10, Едуард Гюер-Фрьолер (E. Guyer-Fröler) „Хотелиерството”
(„Das Hotelwesen”), от 1883 г., Паул Деен (P. Dehn) „Модерният туризъм” – за
икономическите резултати от развитието на туризма в Швейцария и някои немски
градове от 1883 г.11, Йозеф Щраднер (J. Stradner) от 1884 г. и др.12
Сериозен опит за разкриване генезиса на туристическата наука е направен по
повод юбилейното честване на Института по туризъм към Стопанския университет във Виена13. В него, въз основа на доклад на Й. Шраднер14 от 1890 г., се отбелязва, че на 13 и 14 април 1884 г. е организиран и проведен първият Конгрес на
делегатите за стимулиране развитието на туризма в австрийските алпийски провинции в Грац. Той бил свикан от Съюза за подпомагане на туризма в Щирия (Steiermark) в интерес на всички съюзи и институции, заинтересовани от развитието му в Австрия. Според автора на доклада, дългогодишния ръководител на
споменатия институт проф. Паул Бернекер (P. Bernecker), протоколът от неговите
7

Marie-Loise Schmeer-Sturm u. a. Reiseleitung. München/ Wien: Oldenbourg Verlag, 2001, S. 13.
Вж. Bernecker, P. 50 Jahre Institut für Fremdenverkehr der Wirtschaftsuniversität – Wien. Wien, 1984,
S.1-2.
9
Вж. Енев, Н. и др. Икономика и организация на туризма. Варна: Г. Бакалов, 1975, с. 5-6.
10
Вж. Antunac, I. Kratak nacrt za historiju i razvitak teoretsko-naučne misli o turizma. // Turizam, № 8-9,
Zagreb, 1965, s. 17.
11
Вж. Dehn, P. Der moderne Fremdenverkehr. Franz’sche Hofbuchhandlung. München, 1883 (цитирано по:
J. Stradner. Der Fremdenverkehr: eine folkswirtschaftliche Studie. Graz: Leykam, 1905).
12
Вж. Bernecker, P. Цит. съч., с 1-2.
13
Пак там.
14
Вж. Stradner, J. Die Förderung des Fremdenverkehrs. Graz: Kulturbilder aus Steiermark, 1890, S. 274.
8
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заседания е основополагащ документ в развитието на съвременната наука за
туризма.
През следващите години поредица от научни публикации бележат по-нататъшните стъпки в развитие на науката за туризма: на Й. Щраднер –„Поощряването
на туризма” в сборника „Културни картини от Щирия” от 1890 г.;15, на Е. Фрьолер –
„Значението на туристическата статистика” от 1896 г.; на Л. Бодо – „Изследване
на пътуванията и разходите на чужденците в Италия” от 1899 г.; на Л. Вьорл –
„Развитието на туризма в града и селото” от 1901 г.; на Фр. Цаан – „Икономическо
значение на туризма в Северна Бавария” от 1904 г., на Паул Дам – „Хотелиерската
индустрия и туризмът” от 1908 г.; на Л. Бодио – „Изследване на разходите на чужденците в Италия” от 1910 г.; на Херман фон Шюлерн-Щратенхофен – „Туризмът и
националното стопанство” от 1911 г.; на Р. Глюксман „Учение за частното стопанство в хотелиерството” от 1917 и др.16
Не без основание са твърденията на много автори, работили в изследваното
направление, че модерната наука по туризъм започва истинското си развитие от
първия значим труд на Й. Щраднер „Туризмът” („Der Fremdenverkehr”), издаден през 1905 г. в Грац, Австрия. С него се поставят макроикономическите основи
на туризмологията (Volkswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs). Неоценими са приносите на икономиста, журналиста и пътеписеца Щраднер за развитието на това
нейно направление17. За пръв път той: разграничава туризма от пътуването и пътническия транспорт; формулира и изяснява основните специализирани термини (туризъм, туристическа индустрия, туристическа реклама, туристическа политика и
др.); определя и оценява икономическите и неикономическите функции, роля и значение на туризма, условията и факторите за развитието му; прави критичен анализ
и дава насоки за усъвършенстване на съществуващата и създаване на нова система на туристическа статистика. През 1917 г. същият автор в публикацията си „Пробивът на туризма” представя резултатите от изследването си за влиянието на туризма върху местната икономика и развива теорията за периферното туристическо
потребление18.
Изключително плодотворни за развитието на туристическата наука са 20-те
години на 20-ти век в Германия, когато на историческата сцена се появяват
учени, които укрепват, доразвиват постигнатото и дават значим принос в тази област19. През този период са разработени и първите дисертации по проблемите
15

Вж. Stradner, J. Цит. съч., S. 257.
Вж. Bibliographie der Literatur über Fremdenverkehr. Archiv für den Fremdenverkehr. Herausg. Prof.
Glücksmann, R. Forschungsinstitut für den Fremdenverkehr. Berlin: Jahrgang 1930/31 Heft 1-4.
17
Вж. подр. Щраднер, Й. Туризмът – едно макроикономическо изследване. Варна: Наука и икономика,
2009, с. 9.
18
Geschichte der Tourismusforschung:http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Tourismusforschung: http:/
/de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Tourismusforschung;von http://www.thgweb.de/lexikon/Geschich
te_der_Tourismusforschung.
19
Сред учените от това време се открояват: Роберт Глюксман (Robert Glücksmann), Артур Борман
(Artur Bormann), Херман фон Шюлерн-Щратенхофен (Hermann von Schullern-Schrattenhofen), Паул
Неф (Paul Neff), Вилхелм Моргенрот (Wilhelm Morgenrot), Вернер Зомбарт (Werner Sombart), Грегор Вебер (Gregor Weber), Вилхелм Киршбаум (Wilhelm Kirschbaum), Ернст Лутц (Ernst Lutz),
Максимилиaн Клафковски (Maximilian Klafkowsky), Карл Шмидт (Karl Schmidt) и др.
16
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на туризма на: Р. Юст – „Община Ароза. Нейният стопански живот преди и по
време на туризма” (1907), К. Шпютц – за туризма в Тирол (1919), П. Неф – за
международния туризъм като стопански фактор (1921), на В. Варнеке – за туризма
като явление (1921), на Й. Вайсгебер – за стопанското значение на туризма в Бавария (1921), на В. Киршман – за хотелиерството в Бавария (1922), на Е. Лутц – за
влиянието на световната война върху развитието на туризма (1926) и др. Все в този
период проф. Фон Шюлерн-Щратенхофен провежда едно от първите изследвания, свързани с туризма като обект на научен интерес, а П. Неф в дисертацията си
формулира една от първите научни дефиниции за туризма като: „движение на лица,
които временно напускат своето местоживеене със стопански, културни,
професионални, спортни, здравни и развлекателни цели, без да променят
свързаните с него правни и икономически отношения” (цитирано по Spatt, Е.
Allgemeine Fremdenverkehrslehre)20.
До края на Първата световна война приключва предисторическия етап в развитието на науката за туризма. Основание за този извод дава обстоятелството, че
в този период се поставят само основите на системата от организирани научни знания (науката) за туризма, но изграждането на самата система не е
приключило. Една от най-важните нейни подсистеми – специализираните научни и
организационни звена все още са в своя начален и идеен стадий на развитие. Освен
това в периода между двете световни войни самата наука за туризма се превръща
в самостоятелен обект и предмет на научни изследвания. Един от първите
опити за определяне на нейното място сред останалите науки, както и основните
нейни проблеми, прави В. Беншайт (W. Benscheidt). В своята публикация „Учението за туризма като наука” (Die Lehre vom Fremdenverkehr als Wissenschaft) той
пише: „Систематизирана наука за туризма е необходима, защото: практическата дейност по неговото управление изисква точен, ясен и еднозначен
терминологичен апарат, за да може да се справи с многообразния и противоречив характер на явлението; стопанското и национално-политическото
значение на туризма изисква и ясно разбиране за неговата природа; националното стопанство досега е дало твърде малко или нищо на туризма.” 21
1.4. Етапи в развитието на съвременната наука за туризма
Съвременното развитие на науката за туризма се свързва най-вече с процеса на нейното институционализиранe22 или създаване на специализирани академични и изследователски звена, които инициират, развиват и утвърждават знанието за туризма. В архивните документи намираме редица примери за появата и
дейността на първите инкубатори на науката по туризъм23 в периода до и по време
на Втората световна война: Международният институт за обучение по хотелиер20

Geschichte der Tourismusforschung. Цит. уеб сайт, с. 1.
Вж. Benscheidt, W. Die Lehre vom Fremdenverkehr als Wissenschaft. // Archiv für den Fremdenverkehr, 5.
Jahrg., No.1, Berlin, 1934, S. 2-6.
22
Вж. Bernecker, P. Цит. съч., с. 2.
23
Вж. Нешков, М., Н. Апостолов. Туристическата наука и обучението по туризъм в Р. България в
контекста на европейския опит. // Икономика и управление, № 3, 2008, ЮзУ, Благоевград, 2010, с. 32-33.
21
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ство, създаден през 1914 г. в Дюселдорф и трансформиран във Висше училище по
хотелиерство и транспорт през 1920 г.24; първата в Европа и в света катедра по туризъм в Римския университет в 1925 г. с ръководител Анджело Мариоти (A. Mariotti)25;
Изследователският институт по туризъм към Висшето търговско училище в Берлин
от 1929 г., ръководен до закриването му през 1935 г. от Робърт Глюксман (R.
Glücksmann)26; Изследователският институт по туризъм към Стопанския университет във Виена, създаден по инициатива на Франц Дьорфел (Fr. Dörfel) 27 и ръководен
от 1954 до 1984 г. от проф. П. Бернекер; Студиумът по туризъм в Краков (Полша)28;
Институтът за изследвания по туризъм към Университета в Берн и Семинарът по
туризъм в Сен Гален през 1941 г. През 1924 г. е основана и Световната туристическа
организация29; през 1927 – в издадения влиятелен за времето си Наръчник за социални науки (Handwьrterbuch der Staatswissenschaften) за пръв път е включена статията
„туризъм“; от 1930 до 1935 г. Р. Глюксман създава и поддържа уникалното за времето си печатно издание „Архив на туризма“ – една международна научна платформа
за туризъм с основни акценти в областта на статистиката и националното стопанство, организацията на туризма и туристическата политика, рекламата, хотелиерството, географията на туризма, транспорта и балнеологията. Берлинският институт
от 1929 г. и неговият „Архив на туризма“, както 10 години по-късно ги оценява проф.
Хунцикер, са имали проправящо пътя на науката за туризма значение30.
Институциализацията на науката за туризма след Втората световна война
е белязана с няколко по-важни събития: учредяване на Международната асоциация на научните експерти по туризъм 31 – МАНЕТ (Association Internationale
d’experts Scientifiques du Tourisme AIEST) със своите научни издания: Списание за
туризъм (Zeitschrift für Femdenverkehr) и от 1952 – Годишник за туризма (Jahrbuch
für Femdenverkehr); създаване на Международна академия по туризъм – МАТ
(Akademie Internatonale du Tourisme – AIT) през 1951 г. в Монте Карло с научното й
периодично издание „Ревю на МАТ” („Revue de AIT”); създаване на Немски стопански институт по туризъм (Deutsches wirtschaftswissenschaftliche Institut für
Fremdenverkehr) към Университета в Мюнхен и Институт по туризъм (Institut
für Fremdenverkehr) към Университета „Й. В. Гьоте” във Франкфурт на Майн през
1951 и 1952 г. Институтът в С. Гален до 1969 г. се ръководи от Хунцикер, наследен
след това от Кл. Каспар. Начело на института в Берн до 1963 г. е К. Крапф, чиито
24

Вж. Herold, T. Die neue Verkehrshochschule in Düsseldorf. Berlin: Karl Heymann Verlag, 1920, S. 3.
Вж. Glücksman, R. Das Ziel des Forschungsinstitut für Fremdenverkehr. Vortrag zur Gründungsfeier der
Gesellschaft für Fremdenverkehr in Berlin. In: Sonderdruck der Zeitschrift „Verkehr und Bäder”, Berlin:
Bäder-Verkehrs-Verlag, Nr. 23, 1929, S. 6.
26
Вж. Auch der Fremdenverkehr wird jetzt Wissenschaft. ** Acht Uhr Abendblatt, Berlin, 9. Februar 1929.
27
Вж. Bernecker, P. Цит. съч., с. 1-2.
28
Вж. Warszynska, J., An. Jackowski. Podstawy geografii turyzmu. Warstawa PWN, 1979, p. 89.
29
През целия период на съществуването си до днес тази единствена по рода си междуправителствена
туристическа организация, в ролята си на специализирана институция на ООН, дава своя неоценим
принос за развитието на научното и академично знание с изграждане и развитие на системата на
международната туристическа статистика, с обединяване на усилията на много международни научни експерти, академични звена, жентрове за обучение и квалификация на кадри за туризма и пр.
30
Вж. Hunziker, W., K. Krapf. Allgemeine Fremdenverkehrslehre. Zürich, 1942.
31
Нейн дългогодишен президент е швейцарският професор Клод Каспар (Cl. Kaspar).
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последователи са Паул Риш (P. Risch) и от 1971 – Й. Крипендорф (J. Krippendorf).
Виенският институт от 1951 до 1984 – от П. Бернекер. Сравнително кратък път на
развитие има Институтът, основан в Залцбург през 1969. И до днес функционира
създаденият през 1950 г. с участието на индустриалци и политици към Университета в Мюнхен Германски институт за стопански науки в областта на туризма
(„Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr). Негови ръководители отначало са Карл Рьосел (K. Rössle), Бернард Пфистер (B. Pfister) и Едгар
Майерхофер (E. Mayerhofer). Този институт насочва дейността си към по-тясно
ориентирани към практиката стопански проблеми основно в областта на хотелиерството. В края на 50-те в Дрезденското висше училище по транспорт по инициатива
на Хорст Юбелс (H. Übels) започват научни занимания, свързани с туризма. Под
негово ръководство през 1961 г. е създадено изследователско звено, а през 1963/64
специалност и катедра по туризъм. Към Висшето търговско училище в Лайпциг
също са създадени подобни звена с акцент върху хотелиерството.
През 1961 г. в Мюнхен е създаден (преместен впоследствие в Щарнберг)
Изследователски кръжок по туризъм (Studienkreis für Tourismus”) – една точка на
кристализация на мулти- и интердисциплинарни приложни изследвания. Зад инициаторите Паул Риегел (P. Riegel), Хайнз Хаан (H. Hahn), Валтер Каан (W. Kahn) и др.
застават църквата, туристическата индустрия и науката. През 60-те години, отчасти в кооперация с универсални научни направления, са осъществени много пионерски изследвания с тематика в областта на социологията, социалната психология и
народопсихологията32.
Представените примери недвусмислено определят водещата роля на Европа
като люлка не само на световната цивилизация и на туризма, но и на науката за
него. Приносът на Северна Америка, по-конкретно на САЩ, се свързва с академичното обучение по хотелиерска администрация в началото на 30-те години на 20ти в. във Вашингтонския държавен университет33. През 70-те години социалните науки започват да набират скорост и в изследването на туризма. През 1974 в
САЩ с международно участие в издателска компания „Elsevier” започва издаването на „Летопис на научните изследвания на туризма” („Annals of Tourism
Research”34), за пръв път след „Архив за туризма”, като професионално списание
на широка научна основа35. За Средна Европа и до днес може да се твърди, че
липсва такава платформа.
В средата на 50-те години на 20-ти век науката за туризма започва да се
развива и в Източноевропейските страни. Началото е поставено в Полша със създаването на Научноизследователски институт по туризъм към Висшето училище за статистика и планиране във Варшава. През 1960-те години в Любляна и
Сплит (СФРЮ) започва обучението на висши кадри по туризма. През 70-те години
аналогични звена се създават в България, СССР, Унгария и Чехословакия.
32

Вж. Spode, H. Geschichte der Tourismuswissenschaft. Tourismus Management. Berlin: Walter de Gruyter,
1998, S. 920.
33
Вж. HRA. Degree Program Overview. Washington: Washington State University, 1991, p. 2.
34
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383/16&_cHubEid=1-s2.0-S0160738300X00333.
35
Вж. Spode, H. Цит. съч., с. 921.
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Утвърждаването на науката за туризма е резултат преди всичко от дейността
и усилията на нейните основоположници. Особен принос в нейното развитие имат
учените от: Германия (изброени по-горе); Швейцария – Kурт Крапф (K. Krapf)
и Валтер Хунцикер (W. Hunzicker), които в началото на 40-те години на 20-ти век
публикуват основополагащи трудове за науката за туризма36 и техните сънародници проф. Паул Риш (P. Risch), проф. Йост Крипендорф (J. Krippendorf) – известен с трудовете си по туристически маркетинг и опазване на околната среда в
процеса на масовизация на туризма, и проф. Клод Каспар – с фундаменталните
разработки за системната теория в туризма; Австрия (освен изброените до тук) –
Ерих Геберт (E. Gebert) и проф. Ернст Шпат; Италия – проф. Анджело Мариоти; Южна Африка – проф. Адолф Грюнтал и др. Принос в науката за туризма имат и учени от по-нови поколения: W. Ender, J. Mazanec (Австрия); A. Pцschl,
H. Opaschowski, W. Freyer (Германия); F. Ogilvie, A. Norval, А. Burkart, S. Medlik,
D. Foster, I. Lickorish, S. Wahab, D. Harrison, St. Smith, V. Middleton, C. Holoway
(Великобритания); R. McIntosh, J. Jafary, P. Wilkinson, R. Mill, D. Lundberg (САЩ);
A. Ewert, S. Smith, J. Ritchie (Канада); J. Elliot, A. Bull, Ph. Pearce, (Aвстралия); Cr.
Ryan, S. Page, M. Hall, D. Pearce (Нова Зеландия); L. Auscher, Ch. Gide, E. Chaix,
G. Barraud, R. Baretje, P. Defert, Fr. Vellas, G. Wackerman. R. Lanqar, G. Gazes
(Франция); A. Sessa, R. Maggi (Италия); A. Alkjaer (Дания); B. Vukonic (Хърватска) и мн. др.
Особено ускорено развитие на науката за туризма се наблюдава след втората половина на 60-те и началото на 70-те години на 20-ти век. През този
период се утвърждават редица учени и водещи академични и изследователски звена в Англия, Италия, Франция, Швеция, Германия, Канада, САЩ, ГДР, Чехия, Словакия, СФРЮ, България, и др. През 1972 г. в Монреал на поредния Световен географски конгрес се създава работна група по туризъм37. През този период се утвърждава и ново направление в развитието на науката за туризма, което някои автори
с основание определят като „критика на туризма”38. Негов безспорен основоположник е швейцарският проф. Йост Крипендорф, с множеството си трудове, с
особено значение сред които е първият от тях – „Унищожителите на ландшафта”,
публикуван през 1975 г.39
Най-новият период от развитието на науката за туризма (условно определен от 1975 до днес) се отличава с териториална експанзия и съществени количествени, структурни и качествени изменения в нея. Увеличава се броят на специализираните научни и учебни звена по туризъм. През втората половина на 20-ти
36

Вж. Hunziker, W., K. Krapf. Beitrдge zur Fremdenverkehrslehre und Fremdenverkehrsgeschichte, Bern,
1941; Hunziker, W., K. Krapf. Allgemeine Fremdenverkehrslehre. Zürich, 1942; Hunziker, W. System und
Hauptprobleme einer wissenschaftlichen Fremdenverkehrslehre. Fer’sche Buchhandlung, St. Gallen, 1943;
Hunziker, W., K. Krapf. Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrslehere. Schriftenreihe des Seminars für
den Fremdenverkehr an der Handels-Hochschule St. Gallen, Zürich: Poligraphischer Verlag AG, 1942.
37
Вж. Нешков, М., Н. Апостолов. Цит. съч., с. 35.
38
Вж. подр. Freyer, W. Tourismus: Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. München/Wien, 1990, S.
385.
39
Вж. Krippendorf, J. Die Landschaftsfresser – Tourismus – und Erhohlungslandschaft: Verderben oder
Segen. Bern, 1975.
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век се разкриват стотици такива. Сега те покриват нуждите от научно обслужване
на туризма и подготвят кадри за тази индустрия както в Европа, така и в почти
всички останали части на света40. Развиват се нови висши училища и научни звена
по туризъм в страните от Източна Европа. Наблюдава се значителен ръст на профилираните учебноизследователски и консултантски центрове, институти, програмни
работни групи и др.41
В изследвания период с високи темпове нараства броят на лицата с научни звания и степени в туризма. Върховите научни достижения през 90-те години свързваме с имената на учени като: Валтер Фрайер, с публикации в общата
теория за туризма; Дъглас Пиърс, с трилогията си „Туризмът днес”, „Туристическо
развитие” и „Туристически организации” и с над 100 статии и участия в редколегии
на водещи издания по туризъм; С. Медлик, А. Буркарт, Р. Мил, М. Аластер с
фундаменталните си трудове по управление на туризма; С. Уахаб, Ж. Риш, Г.
Ашуорт, Р. Ланкуар, Ст. Пейдж, Г. Вакерман, К. Райън, М. Хол, Фр. Вела, Л.
Бешарел, Д. Харисън, Д. Фостър и мн. др.
Чувствително се увеличават носителите на научна информация за
туризма. През изследвания период се издават десетки специализирани списания и
хиляди томове учебно-научна литература42. Като най-престижни се утвърждават
англоезичните международни издания от рода на: Tourism Management, Annals of
Tourism Research, International Journal of Tourism Research, Tourism Geographies,
Travel and Tourism Analyst и др.43, като намалява популярността на традиционни
немско- и френскоезични издания като Revue de Tourisme, Fremdenverkehr и др.
През 80-те и 90-те години се променя съдържателната структура на науката за туризма. Отначало туризмът се утвърждава като стимулатор на стопанското развитие, което определя профилирането на знанието предимно в икономическите му аспекти. Впоследствие в индустриално развитите страни все повече се
утвърждават социалните, културните, психологическите и други съдържателни направления в научните изследвания по туризъм. Задълбочава се техният интегрален характер. Характерни са структурните изменения, свързани с навлизането на
множество функционални, предметни и отраслово-научни направления в туристическата теория: маркетинг, финанси, управление на човешките ресурси, география,
медицина, социология, психология, право, туристически транспорт, екология, история, културология, изкуствознание и др. Особено развитие бележи и критиката на
туризма.
Разширява се и съдържателният обхват на науката за туризма с двете
основни направления в нея: първото – характерно за „класическите” туристичес40

Вж. подр. Нешков, М. и др. Цит. съч., с. 16-19.
Пак там, с. 15.
42
За динамичните изменения в свидетелства фактът, че общият брой на библиографираните през 1998
г. от издателство „Marylebone Books” значими заглавия по туризъм на английски език (332 бр.) се
разпределя по периоди така: 1980 до 1989 г. (за 10 години) – 4% или 13 бр., 1990 до 1994 (за 5 години)
– 26% или 97 бр. и 1995 до 1998 г. (за 3,5 години) – 67% или 232 бр.: вж. Buhalis, D. Tourism and
Hospitaly Bibliography. Marylebone Books, 1998.
43
Виж подробен списък на 49 най-известни периодични издания по туризъм в: Нешков, М. и др. Цит.
съч., с. 22-23.
41
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ки страни, което поставя акцент върху вътрешната структура на явлението и неговите дейности: туристически транспорт, хотелиерство (гостоприемство=Hospitality);
ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност и пр.; второто – отразяващо най-вече външните връзки на туризма с другите дейности в свободното време
(Leisure&Recreation): двигателна активност, спорт и развлечения около дома, развлекателни паркове и др. То се развива предимно във Великобритания, САЩ, Канада и Австралия и съвместява две на пръв поглед еднакви, но по същество различни
съставки и зависимости в съдържанието на туризма в качеството му на модерно
социално-икономическо явление.
Към казаното до тук бихме могли да прибавим и някои качествени изменения в системата от научни знания за туризма в края на 20-ти век. В основната си
част те се отнасят до: иновации в процеса на приложение на научния инструментариум в изследванията и обогатяването му със съвременни методи на математиката, статистиката, информатиката, евристиката и други науки; използване постиженията на научно-техническия прогрес в областта на туризма и др.
1.5. Науката за туризма в България
Началните стъпки в развитието на науката за туризма в България не са
точно датирани. С известна степен на условност като такива могат да се приемат
първите опити за осветляване на проблемите на морелечението и слънцегреенето.
Още през 1894 г. д-р А. Пискюлиев в книгата си „Морските бани и град Варна –
приморска станция” представя свойствата на морската вода, въздействията й върху
човешкия организъм и дава напътствия за използването им. През 1908 г. д-р Ив.
Теодоров издава книга с подобно съдържание „Варна като климатическо лечебно
място – морелечение”, а през 1926 г. и втора своя публикация – „Варна като климатична лечебна станция”. През 1923 г. д-р Ал. Недялков в своя труд „Варна като
морски курорт в климатическо, здравно и благоустройствено отношение” дава висока оценка на града като най-реномиран и благоустроен курорт в България. Покъсно той публикува и: „Калолечението при Варненските морски бани”, „Климатът
на Варна и черноморското крайбрежие” и др. През 1925 г. община Варна издава
книгата на д-р Ст. Попов „Курортна Варна”, в която за пръв път се дават идеи за:
създаване на квартирно бюро, строителство на почивни домове, реклама в чужбина за морския курортен град и възможностите за развитие на целогодишен туризъм в него44.
Важна стъпка по пътя към формирането на сериозен български принос в развитието на науката за туризма е включването на дисциплината „Икономика и организация на туризма в НРБ” в учебния план на спец. „Икономика на вътрешната
търговия” към Висшия институт за народно стопанство в гр. Варна през 1963 г.
Инициатор за това е проф. д-р Димитър Георгиев, който през учебната 1965 г. създава и първата по рода си у нас специалност „Икономика и организация на туризма” и
44

Вж. Гочев, Я. Варненските лекари – пионери на морелечението у нас. ФАР, Научно-популярен
алманах, 1989, с. 20; Парушев, Т. Варна – морско летовище на България (1878 – 1945 г.). // Известия
на народния музей Варна, № 2843, 1992, с. 292.
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оглавява едноименната катедра към нея. Заедно със своя асистент Неделчо Енев
(по-късно проф. д-р на ик. н.) той издава и първия учебник по туризъм „Икономика
и организация на международния туризъм в НРБ”.
През 1967 г. проф. Димитър Ганев представя на международна конференция в
Будапеща доклада: „Проблеми на географията на туризма и подготовката на туристически кадри”45, а първият дисертационен труд по проблемите на туризма е защитен през 1966 г. от Асен Георгиев (сега доц. д-р)46. Така постепенно се поставя
организираното начало на висшето образование по туризъм и развитието на науката за това явление в България. Особен принос в това начинание имат и проф. Стефан Цонев, автор на научни разработки за историческото развитие на туризма, доц.
д-р Стамат Стаматов (създател на здравното направление в развитието на науката
и практиката на туризма у нас и автор на множество научни трудове по проблемите
на балнеологията, климатологията, морелечението, плажната биоетика и др.) и доц.
д-р Елена Атанасова – един от първите автори на трудове по въпросите на хотелиерството и ресторантьорството и качеството на обслужване в туризма.
Други важни стъпки в развитието на науката за и научното обслужване на
туризма у нас са направени през:
 1959 г. – създава се филиал във Варна на Софийския научноизследователски институт по курортология и физиотерапия със задача да проучи курортните ресурси на българското черноморско крайбрежие и тяхното включване в курортното дело47;
 1963 г. – създава се система на гранична статистика за международния
туризъм (за пръв път данни за туризма са дадени в статистическия годишник за 1965 г., а през 1967 г. е публикуван специален сборник за вътрешния
и международния туризъм в НР България);
 1966 г. – разкрива се Научноизследователски и внедрителски институт по
туризъм към Комитета по туризъм с основна задача – научно обслужване
на отрасъла;
 1967 – създава се профил (по-късно и специалност) „География на туризма”
към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, принос за което имат проф. Любомир Динев и проф. Марин Бъчваров;
 1979 и 1988 – последователно се разкриват Отраслови научно-изследователски лаборатории по туризъм към ВИНС - Варна (сега Икономически
университет) и ТК “Балкантурист” Слънчев бряг.
Днес науката за туризма у нас се развива предимно като университетска –
основно във Варна (Икономически университет), София (СУ, УНСС и НБУ), Пловдив, Бургас и др. За нейното съвременно състояние и развитие освен изброените
учени определен принос имат и проф. Е. Лозанов, проф. Манол Рибов, проф. П.
Пеев, доц. Е. Костов и др.
45

Вж. подр. Цонев, Ст. и др. Професорите на Икономическия университет – Варна. ИУ Варна, 1995,
с. 60.
46
Вж. Алманах на ИУ – Варна. 1981–1994. ИУ – Варна, 1995, с.105.
47
Вж. Стаматов, Ст. Морелечение. Варна: Бряг Принт, 1997, с. 9.
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Глава втора

ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ТУРИЗМА
2.1. Съдържателни направления в науката за туризма
По проблемите на съдържателната (предметна, функционална и пр.) характеристика, респ. на основните съдържателни направления в развитието на науката за
туризма, са работили редица автори. В повечето случаи те нямат единно становище
за характера и броя на елементите в съдържанието на туризмологията. Това не се
отнася само за два от тях – икономическия (в частност икономиката на туристическото предприятие) и географския. Те са общопризнати и развити в научните трудове
на всички изследователи-туризмолози още в самото начало на развитие на учението
за туризма. Във връзка с целите на настоящото изследване по-пряко отношение има
първият от тях, поради което основно внимание по-нататък се отделя именно на него.
За икономическото направление в науката за туризма налице са многобройни примери, които доказват неговата важност и мястото му в нея48. Краткият
анализ на неговото развитие показва, че първите публикации в тази област са посветени на хотелиерството49. Още през 1825 г. Ж. Абел (J. Abel) издава своята
книгата „Хотелите и ресторантьорите, какви трябва да бъдат” (Die Gasthцfe und
Gastwirthe, wie sie sein sollen), в която описва правата на хотелиерите и техните
гости. През 1902 г. Х. Гирке (H. Gierke) публикува книгата си „Хотелиерско счетоводство” (Hotelbuchführung), а през 1906 А. Хайс (A. Heiß) представя публикацията „Счетоводство на хотелиерството” (Die Buchhaltung des Gastgewerbes).
Опити за общо тълкуване на икономическите проблеми на хотелиерството са
правени още в началото на 20-ти век. Такива откриваме в публикациите на П. ДамЕтиен (P. Damm-Etienne): „Хотелиерската индустрия и туризмът” (Hotelindustrie
und Fremdenverkehr) и „Хотелиерството” (Das Hotelwesen). Всъщност в тях няма
обстойни и задълбочени икономически анализи и изследвания, но затова пък показват видимия напредък в литературата за хотелиерството в сравнение с тази, посветена на други туристически дейности. От 1910 до 1932 г. развитието на микроикономическата наука в тази дейност е съпроводено от публикациите на: Е. Мюлер (E.
Müller) – „Международно счетоводство в хотелиерството” (Internationale
Hotelbuchführung) от 1907; Р. Глюксман (R. Glücksmann) – „Учение за частното
стопанство в хотелиерството” (Privatwirtschaftslehre des Hotelgewerbes) от 1917 г. и
Р. Шварц (R. Schwarz) – „Научно управление на предприятията в хотелиерството”
(Wissenschaftliche Betriebsführung im Hotelwesen) от 1926 г.50
На академично ниво икономическото направление на туристическата наука
започва да се развива през 1929 г. в Изследователския институт по туризъм в Бер48
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лин от проф. Р. Глюксман. За целта е използвано второто издание на неговия учебник „Учение за хотелиерското предприятие” (Betriebslehre der Gaststätte). Интересен опит за създаване на приложно-практическо учение представя книгата на д-р
Трогот Мюнх (T. Münch) „Хотелиерските предприемачи в светлината на теорията и
практиката на икономиката на предприятието” (Das Hotelunternehmen im Lichte
betriebswirtschaftlicher Lehre und Praxis), публикувана през 1930 г.
Качествени промени в процеса на създаване на микроикономическата теория
в туризма настъпват едва в края на 1969 г., когато Георг Валтершпийл (G.
Walterspiel) прави обстойна систематизация на постиженията в областта на икономиката на хотелиерството в книгата си „Въведение в икономиката на хотелиерското предприятие” (Einführung in die Betriebswirtschaftslehre des Hotels). През 1973 г.
Франц Рухти (Fr. Ruchti) публикува „Въведение в икономиката на предприятието
в хотелиерството” („Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für das Gastgewerbe”).
Според Валтер Фрайер (W. Freyer)51 особен принос за развитието на учението
за микроикономиката на туризма имат В. Хунцикер и П. Бернекер. През 1959 г. излиза от печат книгата на Хунцикер „Икономическо учение за предприятието в туризма”
(Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs). Приблизително по същото време Бернекер, в публикациите „Мястото на туризма в стопанската система (Die Stellung des
Fremdenverkehrs im Leistungssystem der Wirtschaft) в 1956 г. и „Основи на учението за
туризма” (Grundlagenlehre des Fremdenverkehrs) от 1962 г., дава своя значителен принос за развитието на икономическото направление в туристическата наука.
Приносът на В. Хунцикер за развитие на икономическото направление в туристическата наука се определя в неговия фундаментален труд от 1942 г. „Система
и основни проблеми на учението за туризма”52. В него на първо място в постройката на знанието за туризма той поставя икономиката на туристическото предприятие. Според Хунцикер стопанският субект в туризма не може да се определя с
използваните дотогава категории и чрез характеристики на предприятия от други
стопански сектори. За пръв път той прави научно обоснован опит за обхватна и
систематизирана характеристика и типологоия на туристическите предприятия.
Основна задача на учението за последните Хунцикер вижда в: разкриване и обосновка на целите и намеренията им, на техните успехи и провали и изясняване на
взаимовръзките им с туристическото стопанство като цяло. От друга страна, икономиката на туристическото предприятие следва да бъде посветена не само на
научното осветляване на явленията, процесите и методите, но и на определянето на
практическите насоки за тяхното развитие53.
През 1952 г. В. Хунцикер публикува монографията си „Към проблематиката и
систематизацията на икономиката на туристическото предприятие”54, в която задъ51
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лбочава изследванията си в разглежданото направление. В систематиката на туристическите предприятия той не включва предприятията от другите отрасли (транспортните, например), независимо че те участват в процеса на удовлетворяване на
туристическите потребности. По-късно, през 1959 г., в продължение на изследванията си Хунцикер публикува и друг профилиран в тази насока труд „Икономика на
туристическото предприятие”55.
Приносът на П. Бернекер в развитието на изследваното направление е оценен недвусмислено на проведената по случай неговия 75-годишен юбилей международна конференция по отношение типологията на туристическите предприятия в
доклада на проф. Георг Валтершпийл56. В статията си от 1959 г. „Мястото на туристическите предприятия в системата на учението за икономиката на предприятието”57 проф. Бернекер поставя за разискване въпроси като: дали терминът „туристическо предприятие” е научно издържан; доколко в неговото съдържание могат да
се открият сходства с подобни предприятия в индустрията; възможно ли е да съществува самостоятелно направление като „икономика на туристическото предприятие” и пр. Основният принос на Бернекер във връзка с типологията на туристическите предприятие е свързан с разграничаването им в т.н. „първична” и „вторична”
област на производството и предлагането на услуги и стоки.
Приносът на Г. Валтершпийл се оценява главно в неговия труд „Основи на
учението за икономиката на туристическото предприятие”58. В него той обвързва в
организационен аспект съдържанието на понятието „туризъм” с туристическото
предприятие. Той счита това като необходима предпоставка за развитие на учението за предприятието в туризма. Идеите му се основават на постижения на Хунцикер и по-конкретно на неговата дифиниция за туристическото предприятие. Валтершпийл прави разграничение в групата на стопанските субекти, които са създадени
и функционират само заради туризма или предимно за местното население. Чужденецът се разглежда като своеобразен „краен потребител”, поради което от състава
на туристическите предприятия се изключват онези, които нямат пряко отношение
към задоволяване потребностите на последния. Тази постановка логично продължава
теоретичните анализи на туристическото предприятие и резултатите от тях, направени преди това от В. Хунцикер и П. Бернекер.
Развитието на съвременната икономическа теория в туризма се свързва с
името на Валтер Фрайер. Според този немски учен днес става дума по-скоро за
„икономика на предприятието в туризма”, отколкото за „икономика на туристическото предприятие”. Ако приемем второто, то трябва да се намерят и специфичните
за туризма микроикономически методи и модели за анализ, различни от тези в
общия случай на микроикономическата теория. Това засега според Фрайер не може
55
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да стане, което се потвърждава от използването на традиционните методи и модели в това направление.
С изключение на споменатите учени и техните научни тези в областта на
микроикономическата проблематика в туризма сериозни изследвания в след
50-те години на миналия век липсват. Макроикономическото направление в науката за туризма се развива най-вече като следствие от повишаване степента на
масовизиране на явлението и е в пряка връзка с изследване на икономическите
ползи и ефекти за националното и световното стопанство. Както вече отбелязахме
негов основоположник е Й. Щраднер59.
Основен акцент в туристическата наука винаги е била икономиката на туризма. По-частни нейни направления са „мениджмънтът (управлението) на
туризма” и „маркетингът в туризма”. По традиция изследователската дейност
е приоритет на университетите и разглежданото направление е присъщо именно на
тях. Предимството е на онези, които функционират в немско-езичния регион и в послабо изразена степен в англоезичните територии и страни. Това се обяснява както
с традициите (появата и развитието на науката за туризма, което се насочва първоначално към икономиката, е свързано именно с тези страни), така и с потребностите от икономически знания за управление на многобройните туристически предприятия. В немскоезичните страни висшето образование по икономика традиционно е
разпределена в две главни дисциплинарни области: учение за народното стопанство (Folkswirtschaftslehre) или макроикономика и учение за икономиката на
предприятието (Betriebswirtschaftslehere) или микроикономика.
Освен представените дисциплинарни направления в специализираните изследвания по този въпрос се очертават различни мнения относно останалите основни
научни направления в туризма. Разглеждайки учението за туризма като интегративна наука, немският учен-психолог Хайнц Хаан (Н. Hahn) включва в нейната
структура, освен икономическия и географския компонент, и други основни съдържателни научни области като социология и психология. В съвместната си публикация с Юрген Кагелман (J. Kagelmann) „Туристическа психология и социология”
(„Tourismuspsychologie und Soziologie”) от 1993 г. той определя 8 дисциплинарни
области в науката за туризма: история на туризма, туристическа антропология,
икономика на туризма, география на свободното време и туризма, социология на
туризма, културна антропология на туризма, туристическа педагогика и педагогика
на свободното време60. Х. Опашовски (H. Opaschowski) разграничава предметните области на науката за туризма по отношение на: икономика на туризма, теория/
критика на туризма, история на туризма, психология на туризма, анализ на туризма,
прогнозиране на туризма, туристическа политика и туристическа етика (срав.
Opaschowski, H. Tourismusforschung, 1989)61.
В своите „модели на туристическата наука” В. Фрайер определя шест конструктивни групи научни дисциплини: икономически науки, политически науки,
59
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психология, социология, екология и география. В последните години все повече се
налага ролята на културологията в науката за туризма.
Легитимирането на туристическата наука и основните й направления изисква
ясно определен и разграничим собствен предмет и познавателен интерес. В
специализираните изследвания се утвърждават две противоположни тези – че тя
отговаря и съответно – не отговаря категорично на тези изисквания. Първата се
защитава от повечето автори, занимаващи се с туризмологията. Основните задачи
на последната те определят по отношение на: изследване на структурни, функционални и типологични свойства на туризма като явление; дефиниране и проучване на
негови пространствени, социологични, икономически и политически измерения; изследване на взаимовръзките му като система и неговите конкретни елементи и
проявления62.
Втората теза е контрапункт на първата63. При нейното аргументиране се признава, че в туристическата наука има общ обект на изследване, но не се различават специфични изследователски методи. Липсва обща научна парадигма на
туристическата наука, с която да се идентифицират всички нейни направления. Някои
автори (Pompl, Kulinat, Vester)64 виждат изход от тази ситуация в системната
теория като възможна такава парадигма. В тази идея намираме особен рационализъм, тъй като тя се основава на една ясна изследователска цел по отношение на
туризма: разкриване на неговите системни характеристики и взаимовръзки с
външни системи и спецификата на неговите структурни елементи и отношенията между тях.
От позициите на системната теория явлението се изучава в качеството си на
сложна и динамична съвкупност от елементи. Декомпозирането на системата „туризъм” се извършва по различни признаци и се характеризират нейните връзки с
другите системи.65 Основен принос за последователно приложение на разглежданата теория имат швейцарската и австрийската научна школа66. Тя се използва и от
редица съвременни автори в много направления на научната и практическата дейност67. „Швейцарската концепция” за туризма се гради изцяло на приложението на
системната теория. В нея явлението се разглежда в контекста на четири големи
системи:
• обществената система със своите подсистеми;
• системата „околна среда” с наличните в нея ресурси;
62

Вж. Jовичиќ, Ж. Основи туризмология. Београд, 1980, с. 34.
Вж. Spode, H. Wie vor 50 Jahren keine theoriegeleitete Tourismuswissenschaft entstand: im „Der durschaute
Tourist”. Arbeiten zur Tourismusforschung. Tourismuswissenschaftliche Manuskripte, B.3, Műnchen/
Wien: Profil, 1998, S.11.
64
Пак там, с. 6.
65
Вж. Hümbert, E. Tourismus – Funktionen, Strukturen, Komunikationskanäle. München, 1977, S. 65–120.
66
Вж. подр. Bernecker, P. Die Stellung des Fremdenverkehrs im Leistungssystem der Wirtschaft. Wien,
1956; Kaspar, C. Fremdenverkehrslehre im Grundriss. Bern, 1975, S. 9; Spatt, E. Allgemeine
Fremdenverkehrslehre. Innsbruck, 1975, S. 9–11.; Kaspar, C. Die Anwendung der Systemtheorie zur
Lösung methodischer Probleme der Fremdenverkehrswissenschaft- und Wirtschaft: in Festschrift zur
Vollendung des 70. Lebensjаhr von Prof.Dkfm. Dr. Paul Bernecker. Wien, 1978, S. 19-25.
67
Вж. подр. Mill, R. Ch., M. Alastair. The Tourism System. London/ Sidney/Toronto/New Jersey: Prentice
Hall International, 1992.
63

85

• стопанската система (макро- и микромащаб);
• системата на държавното устройство и политика (висше стояща и регулираща по отношение на останалите системи)68.
Системната теория за изследване на туризма като сложно и съставно явление се прилага и от съвременни автори. Така например в книгата „Туризъм – принципи и практика”69 „туристическата система” се декомпозира в три основни компонента: турист, който е действащото лице в нея; географски компонент (съставен
от генериращи туристи райони, туристически дестинации и транзитните райони и
места); туристическа индустрия.
В цитирания източник системната теория се използва и за изясняване на връзките и зависимостите на туризма с другите елементи на свободното време, използвано за рекреация: тази, осъществявана в дома (четене, гледане на телевизия), извън
него в рамките на местоживеенето (кино, театър, спорт), в близост до местоживеенето (еднодневен излет, пикник) и чрез туризъм (временно отдалечаване от постоянното местоживеене с различна цел).70
За туристическата наука като цяло ясно и безспорно според нас се налага
заключението, че тя:
е сравнително нова, отворена, развиваща се и перспективна съставка
в съвременната система от научни знания;
е адидативна (добавена), мулти/интердисциплинарна (интегрална, комплексна) и универсална наука;
се „обслужва” от много спомагателни (гранични) науки и самата тя се
превръща в част от тези науки (вж. фиг. 1 и 2)71;
може да се развива като самостоятелна на основата на една надстроена
(мета)теория за туризма, със свой собствен интегриран на основата на
съставните дисциплини метод72.
Приложението на интердисциплинарния подход в съвременните научни изследвания на туризма се налага като обективна потребност поради факта, че явлението може да се оцени само в качеството си на комплексен и интегрален феномен, а
именно като: икономика, политика, човешки опит, социално поведение, култура, образование, здравеопазване, активности в рамките на свободното време,
трудова дейност и др. Така постепенно то се интегрира в предмета на много други
науки, което разширява и усложнява собствения му предмет, както и методологията
за изучаването му. Днес туризмът може да бъде обхванат и управляван реално само
с общи усилия на специалисти от различни научни области.
В публикациите на учени от областта на туризма през последните десетилетия интердисциплинарният подход се конкретизира в използването и заимстването
на множество методи и елементи от инструментариума на развити вече науч68

Вж. Freyer, W. Цит. съч., с. 43-44.
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Фиг. 2. Туристическите науки като части на различни „науки-майки”
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ни направления. Така например в изследването на Щефан Шулмайстер (St.
Schulmeister)73 туризмът се анализира като социален феномен от позициите на: потребителската теория; теорията за международните икономически отношения; теорията за трудовия цикъл; теорията за домашното стопанство и др.
Връзката на туризма с много от секторите на стопанската и социалната сфера утвърждават все по-широкото приложение на постиженията на различни отраслови науки. В този процес постепенно се оформят и междинни научни области.
Характерен е примерът с медицината (респ. здравеопазването) и свързаните с
нея климатология, балнеология, таласотерапия и различните лечебни, профилактични и възстановителни методи като основа за развитие на медицинския
туризъм.
Теорията за туристическия транспорт е аналогичен пример в тази насока.
Тя се обособява и специализира върху основата на науката за транспорта. Същото
може да се каже и за взаимовръзките с политологията, социологията, психологията, културологията, кулинарната теория, науката за физическата активност и спорта, и др. Поради обстоятелството, че знанията в разглежданата
област се развиват сравнително отскоро, те неминуемо се надграждат върху основите на утвърдени научни области. Като икономическа дейност туризмът не може да
се развива без финансовата и счетоводната наука, правото и др. под.
Периодът на 80-те години на 20-ти век бележи края на ерата на триумвирата
Виена-С. Гален-Берн. Разгръщат се в света широкомащабна изследователска и
академична дейност в областта на туризма, в процеса на която новосъздадените
институции (като например „Centre des Hautes Etudes Touristique” в Екс-ан-Прованс), дават шанс и възможност за приложение на интердисциплинарен подход в
изграждането на научното знание за туризма. Практически действия за утвърждаване на науката за туризма като интегративна и самостоятелна в по-ново време е
създаването на Немското сдружение за туристическа наука (Die Deutsche
Gesellschaft für Tourismuswissenschaft 74) в Айхщед (Германия), както и Изследователския институт за интердисциплинарни туристически науки (Forschungsinstitut für
interdisziplinäre Tourismuswissenschaften – INIT) към Университета в Залцбург (Австрия). Първото обединява усилията на немски университети, професионални висши училища и научни сдружения за изследване на туризма чрез развитие на интердисциплинарна наука. Вторият обединява учени в областта на комуникациите, психологията, историята и култур-социологията, поставили си за цел чрез комплексни
проучвания на туризма да съдействат за неговото устойчиво развитие75. Подобна
практика откриваме и в Leuphana Universität Lüneburg в Люнебург (Германия)76.
От представеното до тук става ясно, че интердисциплинарните научни изследвания и кооперирането на тази принципна основа в областта на туризма могат
73

Вж. подр. Schulmeister, St. Tourism and the Business Cycle. Vienna, 1979, p. 92-97.
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решение, взето на Втория туристически симпозиум в Дрезден „Бъдещето на туризма” (http://
www.dgt.de/).
75
Пак там, с. 3.
76
http://www.uni-lueneburg.de/fb3/ifsb/freizeit/ifsb_fz/sprache.html.
74

88

да помогнат в значителна степен постигането на значими ефекти и за обекти на
познанието в областта на взаимоотношенията на политиката и туризма или
туристическата политика в частност. Това може да се окаже и своеобразен
тест в процеса на търсене на желаната парадигма на една истински самостоятелна
туристическа наука.
2.2. Поява и развитие на политическото направление
в науката за туризма
Развитието на научното познание е резултат от естествения стремеж на човека
да се интегрира по най-добрия начин със заобикалящия го свят, а негова основна цел
е търсене и откриване на ефикасни начини за оцеляване и просперитет. В предходните параграфи установихме, че науката за туризма започва развитието си там, където
явлението утвърждава обществената си значимост. Нейна първоначална мисия е да
търси доказателства за тази значимост, отчитайки комплексното влияние на различни икономически и социо-културни фактори. Научната информация за това
ново явление се превръща в основен инструмент за политическо въздействие
върху неговото развитие за извличане на всестранни обществени ползи или ограничаване на евентуални отрицателни последици от него.
Можем да обобщим, че с нарастването на обществената значимост на туризма77 се увеличава и обективната потребност от неговото регулиране и ефективно
използване, което като цяло се изразява в планиране и реализиране на комплекс
от политически мерки и въздействия, стимулиращи или ограничаващи неговото развитие. Това задължително изисква и развитие на научното познание за
туристическата политика. Този извод се потвърждава от исторически и съвременни факти, свидетелстващи за специалното внимание и отношение на политици, учени и изследователи в това направление.
Още в началото на 19-ти в. изграждането на първите балнеолечебни курорти в страните от Алпийския регион налага научната оценка за ролята и значението на новото явление (обозначено за пръв път с термина „туризъм” в Englands
Sporting Magazine през 1811 г.78) във връзка с необходимостта от политическа намеса на централни и местни власти в този процес. Достатъчно е да споменем Декрета на дворцовата канцелария на Австрия за устройството и развитието на балнеолечебния курорт Теплиц-Шьонау79.
Предисторията на туристическата наука80 се характеризира със засилване на
вниманието на политическите и стопанските субекти към икономическите, социалните и културните въздействия, роля и значение на туризма. В резултат на това
77

В началния етап от развитието на туризма неговата обществена значимост се свързва предимно с
ролята му на фактор и стимулатор на икономическия растеж, който е приоритет на всяка национална
и регионална политика.
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започва изграждане на публични и частни структури и организации (туристически служби, съюзи и обединения) и се полагат основите на системата на туристическата статистика с цел насърчаване развитието на туризма. Успоредно с
това се предприемат и политически мерки и въздействия в тази насока. От „Световен летопис на туризма” научаваме, че първата в света туристическа организация
(Alpine club) е основана през 1857 г. в Лондон от Вилхелм Матеус, а първият нормативен акт (официален правилник) за планински водачи е приет през 1856 г. в кантона
Берн – Швейцария81.
В цитирания доклад на Й. Щраднер от сборника „Културни картини от Щирия” от 1890 г. намираме богата информация за процеса на интегриране на научните знания за туризма с различни по характер политически мерки и въздействия за подпомагане развитието на туризма в алпийските провинции на Австрия82.
През м. септември1869 г. Южноавстрийското железопътно дружество (член на
Южногерманския железопътен съюз) издава първите обиколни билети с промоционални цени за туристи. От 1880 г. Съюзът за насърчаване на развитието на туризма в Грац, с помощта на полицейската служба, въвежда пълна статистическа отчетност за туризма в специално създадената за целта рубрика в месечния статистически бюлетин на градския съвет в Грац. В доклада си Щраднер пише още, че
„туризмът трябва да се развива под грижата и с подкрепата на обществото и тогава общата воля ще се противопостави на всеки, който руши реномето на посещаваното място или местност”83. Този цитат дава доказателства
за поява на наченки на политическо мислене и отношение към проблемите на опазване на околната среда чрез контрола върху поведението на посетителите.
Йохан Ангерер, адвокат и защитник на обществените интереси по това време
в областта на на туризма към имперския провинциален съвет, все по този повод
пише: „Голямото стопанско значение на туризма обуславя не само задълженията на участниците в него, но и на цялото общество да подпомагат неговото развитие... Всяка община трябва да подобрява условията за престой
на чужденците...”84. Подобни мисли във връзка с необходимостта от подпомагане на туристите от страна на местното население, от обучението му в дух на туристическа култура и формиране на убеждение в него чрез аргументи за значимостта
на туризма, споделя и президентът на провинция Щирия през 1876 г.85
В началото на 80-те години на 19 в. в започва ускорено създаване на съюзи и
обединения за подпомагане на туризма в страните от Алпийския регион. Важна
роля за формиране на туристическата политика и превръщането й в обект на траен
интерес от страна на науката изиграва в този период консолидацията на тези
обществено-политически формирования. Проведеният на 13 и 14 април 1884 г.
Конгрес на делегатите за поощряване развитието на туризма в австрийските алпийски провинции, иницииран от туристическия съюз на Щирия, събира
81
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Пак там, с. 266.
84
Пак там.
85
Myrbach, Fr. Der Fremdenverkehr in Österreichs Alpenländern: по Stradner, J. Цит. съч., с. 266.
82

90

общо 107 общини, туристически сдружения и представители на Министерството на
търговията на Австрия, австрийските търговски камари, общински съвети и мн.
др.86 На него се постига политически консенсус за създаване на Сдружение за
поощряване развитието на туризма в австрийските алпийски провинции, в
което по-късно се включват много заинтересовани политически субекти. По подобие на него до края на 80-те години на 19 в. подобни сдружения са учредени в
Германия и Швейцария. Последната внася своя значим принос в разглежданото
направление като пионер на националната туристическа реклама, стартът на която
дава с мащабна рекламна кампания още през далечната 1887 г.87
В цитирания труд на Й. Щраднер от 1905 г. и неговото второ преработено и
допълнено издание от 1917 г.88 за пръв път в историята на туристическата наука се
установява, аргументира и доказва пряката връзка и взаимозависимост на политическите въздействия и ефектите от международния туризъм върху националното стопанство. Това по наше мнение може да се оцени и като своеобразно начало в развитието на учението за туристическата политика.
В своето „народостопанско изследване” (Volskwirtschaftliche Studie) Й. Щраднер отделя специално място на една изключително богата палитра от обекти на
политиката, свързани с подпомагането на туристическото развитие. В специална
част на своята публикация, озаглавена „Икономика и политика на туризма”89, той
прави задълбочен за времето си анализ на структурата на туристическата индустрия (железопътен и вертикален транспорт, хотелиерство, ресторантьорство, екскурзоводски и водачески дейности и др.), на основата на който предлага предприемане на политически мерки за усъвършенстване на разписания за движение,
тарифи, обозначения на пътища, подготовка на планински водачи и екскурзоводи,
регламентиране на условия за настаняване и хранене (напр. шума в хотелите и
курортите, бакшиша, досаждането на клиента) и др. Специално внимание Щраднер
отделя и на опазването на околната среда – защита на природата (Алпийските
градини, алпийската флора, гората и горското стопанство) с подробен коментар,
критични оценки и препоръки към Закона за горите в Австрия от 1853. Други основни направления за политическо въздействие, регулиране и стимулиране на туризма
в цитираното изследване са: музейното дело, архитектурата, строителството, жилищната посредническа дейност, санитарните изисквания и рекламата. Останалите части на своето изследване Щраднер посвещава на туристическата статистика, сдруженията и съюзите, на които беше отделено място и в
разгледаната по-горе друга негова публикация.
В периода между двете световни войни учението за туристическата политика се развива предимно на основата на изследвания, свързани с нарастващата
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икономическа роля и значение на туризма90. Постепенно, във връзка с дейността
на създадения от Р. Глюксман изследователски институт по туризъм в Берлин, те
придобиват все по-целенасочен и систематичен характер 91. Във връзка с организирането и на тригодишно (6-семестриално) специализирано обучение по туризъм в
него за пръв път се въвежда и академична дисциплина в пети семестър „Туристическа политика”92.
През 1930 г. Кс. Хойслер във втората глава на студията си „Туризмът – едно
изследване на народостопанското му значение и неговото подпомагане” отделя
внимание на заинтересованите субекти (държава, организации и институции) като
носители на туристическата политика и по-специално на тяхната роля и функции
за стимулиране и улесняване развитието на туризма93.
През 1931 г. М. Клафковски публикува два научни труда по въпросите на
организационните основи на туризма в Европа и методиката на анализа и изследването на туризма. В две от основните части на първия от тях той се спира обстойно
на по-значимите национални и международни организации с пряко и косвено отношение към туризма, както и на характерните им задачи и дейности във връзка с
неговото подпомагане, планиране и развитие94. В другата си публикация авторът
отделя специално внимание на възможностите за усъвършенстване на туристическата статистика с помощта на централните и местните полицейските служби и
транспортните компании и организации и рекламата като ефективни средства за
подпомагане на туризма95.
Един от първите опити за специализиранo изследване на туристическата политика прави А. Борман. В публикацията си „Учението за туризма”96 той посвещава самостоятелен раздел на общата туристическа политика (Allgemeine
Fremdenverkehrspolitik), като я определя преди всичко в качеството й на външна
(външнотърговска). Разглеждат се и нейните субекти (вкл. международни организации), правят се международни сравнения по отношение на развитието на националната реклама в различни страни, а в приложение се дава вариант за реформа на
туристическата статистика.
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През 1933 г. К. Шмидт (C. Schmidt) продължава опитите за разграничаване
изследванията на туристическата политика в своята публикация „За същността на
туризма”. Още в първата й част, озаглавена „Разсъждения върху туристическата
политика”, той поставя на дискусия редица въпроси, свързани с нейната същност
като цялостно поведение на държавата и отношението й към чужденците, ролята
на регулираното стопанство в развитието на туризма и неговата законодателна уредба97. Относно последната авторът прави цялостна критична оценка на Закона за
създаване на имперска комисия по туризма от 1933 г., приет от правителството на
райхсканцлера А. Хитлер.
През 1935 г. излиза от печат монографията на Р. Глюксман „Общо учение за
туризма” (Allgemeine Fremdenverkehrskunde)98. На основата на натрупаните научни
знания в това направление авторът прави първата нейна системна характеристика.
В три от частите на цитирания труд се третират въпроси относно: икономическата
роля и значение на туризма; средствата за подпомагане развитието на туризма и
туристическата политика. Последната се определя като комплекс от общата,
културната, социалната, промишлената, търговската и транспортната
политика. Конкретизират се и типични нейни обекти като: паспортен и граничен
режим, култура и културно наследство, образование, социални и младежки отдих,
данъчно облагане, курортна такса, кредитиране в туризма и др.
По време на Втората световна война туристическата наука продължава
развитието си единствено в Швейцария. В Берн и Сент Гален В. Хунцикер и К.
Крапф в своя съвместен труд „Обща наука за туризма” отделят самостоятелен
раздел „Политика на туризма”. В него същата се разглежда в контекста на новата
й роля като инструмент на мира и формиране на политическата воля. Специално внимание се отделя и на влиянието на политическото напрежение върху туристическото развитие и взаимовръзките между туризма и войната99. В друг свой
основополагащ за развитието на науката за туризма труд В. Хунцикер определя
функциите на политиката не само като част от общото понятие за туризма100, но и
като част от „функционалната наука” за туризма101.
В периода след Втората световна война, определян като „ера на модерния туризъм”, учението за туристическата политика бележи нов подем първоначално в страните от Западна Европа, а впоследствие в САЩ, Канада, Австралия,
Русия и други страни. Ускореното развитие на масовия туризъм, особено в периода
на 60-те, 70-те и 80-те години на 20-ти век, налага техните правителства да предприемат комплексни политически мерки за използване на неговите възможности
като мощен стимулатор на икономическия растеж. В реализацията на тази цел активно се включва арсенала от средства на туристическата наука.
През отбелязания период туристическата политика се установява като приоритетен обект на изследване в много авторитетни международни издания и моно97
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графични трудове на различни автори. С особен принос сред тях могат да се определят тези от немската и швейцарската научна школа по туризъм102, от англоезичните103 и посветили изследванията си на развиващите се страни104.
Същевременно няколко водещи международни, периодични научни списания
в продължение на няколко десетилетия отделят подобаващо място на проблемите,
свързани с туристическата политика. С по-тясна специализация в това направление и сравнително най-ново (от март 2009 и с общо 9 броя към края на 2011 г. е
четиримесечното „Списание за изследване на политиката в туризма, свободното
време и събитията” („Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events”105)
на издателството Routledge. През този период то предлага критично фокусирани
дебати по различни политически аспекти на туристическото развитие в няколко
основни тематични области: туристическа и събитийна политика; политика на свободното време и социалните промени; стратегии за устойчиво туристическо развитие; социални, икономически и екологични въздействия на туризма, фестивалите и
събитията; културна и спортна политика в туризма и др.
В научното списание „Летописи на туристическите проучвания” („Annals of
tourism research”), за 38 г. от първото му издание през 1973 г. до днес (общо 156
броя) са публикувани 90 научни статии, посветени пряко на тези проблеми. Основните тематични акценти в тях са: общите въпроси на туристическата политика
(същност, видове политики, връзка с други научни области и др.); ролята на международните и националните туристически организации; националната и регионалната
туристическа политика; противодействието на кризите в туризма, тероризма и антихуманните явления; ролята и намесата на държавата в туризма; политиката и
проблемите на икономическия растеж в развиващите се страни; особеностите на
туристическата политика в отделни страни (вкл. България); взаимодействието и
кооперирането между отделните субекти на туристическата политика и др.
В друго международно списание за туризъм на същия издател – „Управление
на туризма” („Tourism Management”)106, през над 30-годишния период на своето
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съществуване, в повече от 170 негови броя са публикувани 95 статии, посветени на
тематика, пряко свързана с туристическата политика.
Политическите изследвания на туризма, в една част от публикациите на тази
тема, се подлагат на критика и се определят като недостатъчни107. Тази теза се
аргументира предимно с:
• нежелание на много от политическите субекти (от правителството до частния бизнес) да признаят политическата природа на туризма;
• отсъствие на интерес от страна на управляващите да насочат и насърчат
изследванията в областта на политиката в туризма;
• непризнаване на туризма като сериозен научен обект;
• методологически проблеми, отнасящи се до осъществяването на научните
изследвания в разглежданото направление108.
Липсата на интерес към изследване на туристическата политика се дължи и на
това, че тя рядко е обект на сериозна полемика за важността й като проблем с утвърдено място в дневен ред на политическите дебати. Това е причина, поради която тя все
още не привлича вниманието на политици, изследователи и медии. Проблемите в тази
област се усложняват поради разнообразието от възможни рамки за анализ и безусловните политически характеристики на резултатите от изследователския процес.
Стремежът на много от изследователите да фокусират изследванията си в
практико-приложни направления (икономически измерения на туризма, туристически
маркетинг, потребителско поведение, посетителски потоци и др.) води до отслабване на вниманието към по-широките философски, политически и социални аспекти
на науката за туризма.
Мястото и ролята на туристическата политика в обекта и предмета
на научните изследвания в България могат да получат незадоволителна обща
оценка. През всички етапи от развитието на науката за туризма у нас проблемите в
тази насока не са били в обекта на внимание на политическите субекти. По тази и
други причини липсват сериозни научни трудове, като изключим някои учебни и
академични издания109. Единственият монографичен колективен труд в тази област с претенциозното заглавие „Туристическа политика”110 представя компилативно изследване, чийто контекст е свързан в преобладаваща степен със стратегическото планиране и управление на фирмено равнище. В него сравнително
малко място (само в глава девета) е отделено за изследване на туристическата
политика като цялостна система с акцент върху макроравнищата на нейното формиране и функциониране, ролята на държавата в това направление и пр.
От направения до тук преглед и анализ на мястото и значението на учението
за туристическата политика в системата на науката за туризма могат да се направят следните основни изводи:
107
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Първо, туристическата политика се утвърждава като част от системата на
туризма и се превръща в обект и предмет на науката за туризма от самото начало
на нейното развитие.
Второ, в периода до края на Втората световна война туристическата политика няма разграничено и самостоятелно място като съдържателно направление в
науката за туризма.
Трето, в съвременния етап от своето развитие науката (вкл. и у нас) все още
е длъжник към политическите измерения и проблеми на туризма, но въпреки това
тя все по-пряко и обхватно интегрира в своя обект и предмет проблеми на туристическата политика, особено извън тези на политологията.
Четвърто, едва ли може да има съмнение по повод твърдението, че ако в бъдеще интердисциплинарната туристическа наука се развива без необходимите съставки
на политическите анализи и изследвания, тя ще остане несъвършена и непълна.

Глава трета

ТУРИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА
НА НАУКАТА ЗА ТУРИЗМА
3.1. Политиката и регулирането на обществените отношения
„В реалния свят човешките общества не са съставени от разсъдливи и безкористни хора; хората не са равни; човешките потребности и желания не са напълно
удовлетворени; съществуват имащи и нямащи; на много места в света ресурсите
са ограничени. Всичко това създава потенциални условия за конфликти и потребност от политика (регулиране – б.а.).”111
Горният цитат на Д. Йенш синтезира изводи, подплатени с дълголетната човешка мъдрост и опит. В него се крият много от отговорите на въпроси, като: къде
се коренят причините на съвременната политика и политическа система; откога,
защо и кому са необходими регулативните въздействия, които тя налага; кой трябва
да ги осъществява, по какъв начин и с какви средства; кой е най-добрият начин
затова и мн. др.
Един кратък исторически преглед на генезиса и еволюцията в регулирането на обществените отношения показва, че то съществува от зората на човешката цивилизация до днес. От момента на появата си като мислещо същество човекът се е възползвал от своя разум, за да „общува” по най-добрия начин със
заобикалящия го свят с цел оцеляване и нормално съществуване. Един от ефикасните начини за това е бил взаимодействието с и въздействието върху (регулирането на) обстоятелствата от околната среда (природна или социална). Още древните
народи са използвали различни средства затова и то не само в ограничения социум
или територия, а и в по-мащабни свои стопански или военни начинания.
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Като „система” регулирането се утвърждава доста по-късно, заедно с
държавността. В исторически аспект пътуванията въобще, а впоследствие и
тези с туристическа цел, са зависели и са се определяли от намесата и управлението на публичния сектор, т.е държавата. Неговите управленски субекти са създавали среда за установяване на правов ред и сигурност, за нормален стопански оборот и парично обращение като основа за развитие на търговията и пътуванията.
Държавата е изграждала пътища, мостове и пристанища, осигурявала е условия за
развитие на богатата и средната класа – основата за развитие на потреблението.
Тя е събирала данъци, за да защити границите си и осигури мира, да спре разпространението на епидемии и поддържа комуникаците. Спокойствието и леснината, с
която апостол Павел е обикалял Римската империя, е свидетелство за ефикасността на нейната държавно-административна система112.
Определена роля в процеса на утвърждаване на регулирането като система е
изиграла и религията. Достатъчно е да си припомним смисъла и приложението
през вековете на моралните и юридическите норми на „десетте божи заповеди”,
религиозните мотиви за предвижване на големи маси от хора и необходимостта от
условия за това.
Най-зрялата своя степен регулирането достига в епохата на стоковото производство и съвременното пазарно стопанство. В съвременните му разновидности основната функция на държавата е да създава условия за и стимулира частния
сектор, за да доставя необходимите по количество, качество и с приемливи цени
стоки и услуги за посрещане на потребностите на посетителите, както и за извличане на всестранни ползи и ограничаване на вредите от развитието на туризма.
В своя дълъг път на развитие светът винаги се е нуждаел от целенасочени
въздействия в рамките на човешките отношения – както в чисто личен, така и в
общ социален план. Проявлението на тази обективна потребност от регулиране се определя от много и различни причини. По-важните от тях са:
Разнопосочността на интересите: на отделни индивиди, социални групи
(класи), религиозни, етнически, национални и международни общности. Тя има своите генетични корени в самата човешка природа. Хората са уникални във всяко
отношение и никога няма да мислят по един и същ начин. По природа те са програмирани и обречени да бъдат с различни потребности и характери, физически, умствено-психически, възрастови и полови специфики. Няма друг начин за реално
„споразумение” между тях и постигане на разумни отговори по въпроси от рода на
кой, какво, как, колко, къде, с кого и пр., освен целенасоченото и независимо от
волята на отделния индивид външно регулативно въздействие. Общият преглед на
цивилизационното развитие разкрива интересен феномен – колкото по-ефективно и
по-пълно са удовлетворени възникнали лични (индивидуални) потребности, толкова
повече се разширява кръгът на новоформирани, значими обществени интереси113.
Различията в степента на социално-икономическото развитие. По едни
или други причини (природо-географски, социално-демографски или генитични) в
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Вж. Elliott, J. Цит. съч., с. 21.
Вж. Беев, Ив. Концепцията за устойчиво развитие: конкурентен ред или нормативна регулация:
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хилядолетната еволюция не всички представители на човешката раса са вървели
заедно и в синхрон по пътя на прогреса, на икономическия и социален възход. Едни са
изпреварвали с много столетия останалите, често задушавайки се в тесни за възможностите си териториални граници. Това ги е подтиквало да заробват други и установяват всеобщото статукво на неравенството. Днес, в своя глобализиран образ, светът
трудно се справя с големите различия, а държавите – с тези, в своите територии или
със социалните си общности. Единственият разумен изход и в този случай е създаването на ефективно функциониращи, регулативни политически системи.
Несъответствията между потребностите и ресурсите. Както индивидуалните (човешки), така и колективните (обществени) потребности и вчера, и днес
са били и винаги ще бъдат безгранични. Населението на света се увеличава лавинообразно и почти в геометрична прогресия. Същевременно ресурсите остават ограничени, изчерпани или постепенно изчерпващи се. Учените търсят бъдещо спасение в
космоса, в тераформиране на Марс или други планети. Доколко това е реалната и поважно – близката перспектива? Отговорът на този въпрос ще се търси, но ясно е, че
още много десетилетия човечеството ще търси трайното решение на земята. Докато
го намери, винаги ще се налага регулиране на отношение-то „потребности – ресурси”
на всички равнища и в посока на балансиране и оптимизиране.
Стремежът за господство на човек над човека. Историята, настоящето,
а и индикаторите на бъдещето показват, че по-силните, по-разумните и по-богатите са властвали, властват и вероятно още много време ще е така. Същевременно
винаги, било заради баланса, или елементарната нужда от обекта на властване, се
налага и поддържане на относително нормално ниво на съществуване и на останалата (значително по-голяма) част от човечеството. Затова също се търсят механизми на регулиране и политическо въздействие.
Вечната борба между доброто и злото. Погледната в чисто философски
аспект, тя също е налагала и ще налага търсене на ефикасни начини за постигане на
победа (не винаги пълна и в никакъв случай окончателна) на доброто над злото във
всички сфери на дейности на индивида или обществото.
Същността на регулирането може да се определи накратко, за целите на
настоящото изследване, по два основни начина – с помощта на: а) процесно- или б)
системно-ориентирана дефиниция. В първия случай го приемаме като комплекс от
съзнателни въздействия от правно упълномощени субекти, ориентирани към
обществените отношения и отделни техни елементи, а във втория – като
сложна съвкупност от елементи, връзки и взаимодействия (система), изградена от няколко основни съставки (подсистеми): субект; обект; принципи,
методи и цели; регулативни механизми (регулатори, средства, инструменти) и регулативни въздействия.
Основните принципи и цели на регулирането могат да се определят в
следните няколко направления:
Зачитане (съгласуване) на интересите на различни заинтересовани страни и субекти и постигане на обществен консенсус. Този принцип (и същевременно
цел) на регулирането предполага търсене на възможности и начини за цивилизовано
хармонизиране на интересите на всички социални слоеве и групи в реализация на
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стремежа за постигането на общи цели114. Колкото и разнородни и противоречиви
да са тези интереси, все пак на всички е ясно, че плуват в един „Ноев ковчег” из
безбрежния океан на битието. Незачитането на интересите на която и да е част от
обществото може във всеки момент да взриви социалния мир и да провокира конфликти с необратими последици за устойчивостта на спасителния плавателен съд.
Осигуряване на условия за прогресивно и устойчиво обществено развитие. В съвременния етап основната предпоставка за постигането на общите стратегически цели е гарантирането на прогресивен икономически и социален растеж.
Същевременно все по-ясно и категорично пред всички обществени сили и субекти
се изправя дилемата за ефективно (интензивно) усвояване на наличните ограничени земни ресурси и гарантиране на такава възможност и за бъдещите поколения.
Балансиране и оптимизиране на потребности и ресурси. За да се постигне горната цел, настоящите поколения следва да търсят и откриват най-добрите начини за използване на ресурсите при максимална степен на удовлетвореност
на обществените и индивидуалните потребности. Тази трудна задача може да се
реши само чрез разумни методи (прогнозиране, програмиране, планиране) за постигане на оптималния баланс на потребности и налични за тяхното удовлетворяване ресурси.
Гарантиране на основните човешки права и свободи. Този принцип, заложен в основите на регулирането, има водеща роля сред останалите. В центъра на
съвременното демократично развитие винаги се поставя човекът. Основен проблем, свързан с гарантирането на правата и свободите на хората, е свързан с неговата практическа реализация. В целеполагането и дневния ред на много международни и национални организации и движения той е на едно от първите места.
Догонване (доближаване, а при възможност изравняване) степента на социално-икономическо развитие между отделни региони, страни, територии и социални общности. Догонващото развитие е сложен процес и зависи от много вътрешни и външни условия. Няма гаранции, че всички те ще бъдат осигурени през следващите десетилетия. И все пак, макар и много трудно, на границата между възможно
и невъзможно, постигането на догонващо развитие е необходимо. Сближаването е
процес, който води до нарастващо сходство в нивото на икономическо и социално
развитие между страни, групи страни и региони115, и ...независимо от това, какви
цели си поставят отделните общества, те се сравняват едно с друго...и в това сравнение всяко се стреми да бъде по-напред... с началото на модернизацията се появява нарастваща взаимозависимост между отделните социуми, при което отношението между тях започва да се възприема като отношение между „напреднали”
и „изостанали” държави, „развити” и „развиващи се”116.
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Вж. Стефанов, Н. Макропланирането в съвременни условия. Нова зора, юни 2006 (http://
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Определяне на приоритетите в общественото развитие. Под приоритети
следва да се разбира създаването на подходящи икономически, институционални,
социални и други условия за гарантиране на устойчиво обществено развитие, с ясно
определени „правила на играта”. Тези правила включват лоялна конкуренция, стандарти за здравето на хората, социална справедливост, екологична целесъобразност,
лична и имуществена сигурност на гражданите, равнопоставеност пред закона, национална сигурност и други висши обществени ценности. Същевременно те следва да
отчитат реалните възможности за постигане на едни или други цели, с оглед на ресурсното осигуряване на този процес и оптималното му разполагане във времето.
Опазване на обществения ред, мира и сигурността на гражданите. Този
принцип на регулирането се налага като следствие от и в противодействие на стремежа на отделни индивиди, групи или общности да доминират или властват неправомерно над останалите. През хилядолетната история на цивилизациите той винаги
е бил на вниманието на управляващите и в основата на създаваните от тях системи
за регулиране на отношенията между индивиди и общности, нерядко с единствена
цел – гарантиране на собствените си интереси. С укрепването на демократичните
системи опазването на мира и сигурността се превръща в задължително условие за
гарантиране на траен и устойчив обществен прогрес.
Характерни обекти на регулирането, представени в най-общия им вид, са: системата на обществените отношения; политическите отношения – в частност; икономиката и отделните нейни отрасли, сектори и дейности; социалната сфера (здравеопазване, наука и образование, култура и пр.; международните отношения (политически, икономически, културни и пр.); околната среда в широкия смисъл на понятието, с нейните
две съставки (социална и природна); междуличностните отношения и т.н.
Важна част от системата на регулирането са и регулативните механизми
(регулатори, средства, инструменти), които се конкретизират в три основни групи:
обективно действащи: законите на общественото и икономическото развитие,
природните закони, пазарът и др.; изградени и функциониращи на субективноправна основа: законодателство и нормативна база, финанси и парично обращение, данъци и други фискове, система за планиране (държавно, отраслово, фирмено), социални и технически механизми и инструменти, разрешителни и забранителни режими и др.; конкретни регулатори: цени, валутни курсове, лихви, мита и
такси, акцизи, квоти и др.
Функционирането на системата за регулиране е подчинено на сложни диалектически връзки и взаимодействия между „обективно” и „субективно” начало. В
тях откриваме произхода и основата на отношенията „регулиране – политика”. Регулирането предшества политиката, която от своя страна е присъща на
по-висшите етапи от развитието на обществената система. Политиката възниква в процесите на трансформация на регулирането от хаотично осъществяван процес в система. Тя е рожба на държавността, защото именно с появата на
държавата се налага изграждане на институционалните форми на обществено устройство. Синхронизирането на действията и нуждата от създаването на порядък, с
цел регулиране на различните потребности и интереси, се превръща в основен стълб
на държавността. Политиката означава контрол. На локално, регионално и нацио100

нално равнище различни интереси влияят върху формиране на политиката, политическите резултати и мястото на отделни елементи от обществената система в
политическия дневен ред.
Регулирането, в процеса на историческото развитие, постепенно се утвърждава
като подсистема на политическата система и носи всички нейни характерни белези и
елементи. Същевременно то се характеризира и с относителна самостоятелност, тъй
като има самостоятелно битие и извън контекста на политиката. Както вече отбелязахме по-горе, то може да се проявява като външно-обективен процес или саморегулиране. Последното е универсална функция на всички живи биологични или социални организми. За разлика от първите, при които то е задължително условие за оцеляване, при вторите то не може да съществува в чист вид. Животинският организъм
може да се саморегулира, но общественият отдавна е оставил назад в историята
тази възможност за осигуряване на нормалното си съществуване.
Един от важните проблеми на политиката сега е установяването на оптимално (правилно) съотношение между регулиране и саморегулиране. Той пряко касае и въпросите за границите на регулирането и дерегулирането117. Тъй като регулирането е резултат от обективно проявили се обществени потребности в определен етап, възможно е те да отслабнат или изчезнат. Тогава то не само че не изпълнява своите основни функции, но може да се превърне в спирачка на прогреса и
да се наложи дерегулиране. Съвременните и бъдещите обществени отношения не
са възможни без дерегулация, но и без поддържане на определена доза регулация.
Последното ще се налага там, където: дерегулацията не е достатъчно дисциплиниращ механизъм и конкуренцията е слаба; се засягат жизнени интереси на индивиди
или общности; дерегулацията се определя от важни национални интереси. В наше
време модерна е тази икономика, в която има висока степен на дерегулация с ограничена по обхват, но ефикасна регулация118.
3.2. Туризъм и политика – взаимовръзки и взаимодействия
Туризмът пряко и изцяло е обвързан с и зависим от политиката. Неговите
политическите аспекти тясно се преплитат с въздействията (икономически, социални, културни, екологически), чийто носител е той. Туризмът е не само „продължение на политиката”, но е и интегрална част от световната политическа система.
Той е, или може да бъде, не само средство от икономическо, но и от политическо
значение”119. Субектите от различите нива и структури на политическата система
117
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активно се намесват в неговата организация, управление и контрол във всички области от неговото развитие и по цялата верига на стойността.
Независимо от доказаната роля и голямото значение на това социално-икономическо явление, специализирането на политиката и разграничаването на нейните
ангажименти и задачи спрямо него (напр. от тези на регионалното планиране и развитие), дори във водещите туристически страни, придобива своя завършен вид едва
през последните десетилетия.
Tуризмът е глобално явление. На практика всяка страна или регион в света
са свързани по някакъв начин с него. Дори когато жителите на даден район по
някакви причини (например икономически) не пътуват или го правят рядко, чрез
пътуващите от други места могат да влязат в директен или индиректен контакт с
туризма и да изпитат неговите положителни или негативни последици. Дори далечни и недостъпни региони (като Антарктика, например), макар и по-рядко, също са
обект на туристически посещения.
Туризмът през съвременния етап от своето развитие се утвърждава като важен и приоритетен обект на политиката в много страни и региони. Това се
определя от съществените роли, които той е призван да реализира в процеса на
своето функциониране и интегриране в обществената система.
Преди всичко той е мощен стимулатор на обществения прогрес. В съвременните изследвания тази му роля не се оценява еднозначно. Използваните за целта критерии се определят както от степента на неговото развитие, така и от тази на
цялата социално-икономическата система. Налага се мнението, че туризмът следва да се оценява в контекста на глобализацията и в качеството му на основен
интегриращ фактор и условие за повишаване качеството на живот на индивида и социалните групи. Тази интегративна функция се конкретизира в способността на туризма да обединява120: сектори и области с пряко влияние върху общественото развитие; индивиди от цял свят и всички социални слоеве в единна група
на посетители и потребители (туристи); разнообразни форми на пътуване и други
активности при социална диверсификация на туристическия продукт; чужди и местни участници в туристическата индустрия; различни територии в обща „туристическа сцена”, независимо от степента на тяхното развитие, атрактивност и пр.
Туризмът е макроинтегрален фактор. Той обединява цяла палитра от икономически, социални, политически, културни и много други видове обществени отношения. Реализираните от него ефекти все по-категорично го утвърждават като
водеща световна индустрия121. Всепризната е функцията му на мощен икономически мултипликатор. През 2010 г., по данни на СТО, преките постъпления по линия
на международният туризъм са US$ 919122 млрд. (693 млрд. евро). Според оценки
на Световния съвет за пътуване и туризъм (World Travel and Tourism Council –
WTTC), базирани на метода на сателитните сметки, неговият дял в БВП, включ120

121
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Вж. подр. Gazes, G., L. Jolin. Is Tourism a Development and Integration Factor? Notes on the inaugural
conference of the 1996, BITS Convention. Bruxelles, 1997, pр. 3-9.
Declaration of the Ministers for Tourism and Heads of Delegation of the G20 member countries, Paris, 25
October 2011: http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/111025-t20-declaration-en.pdf
Вж. Tourism Highliths. UNWTO (http://www.unwto.org/facts/menu.html).
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ващ общия му ефект за цялата икономика на страните в света, се прогнозира да
достигне през 2011 г. 9,1% (или US$ 5,991.9 трил.), при годишен ръст от 4,2%, а през
2021 г. – 9,6% (или US$ 9,226.9)123.
Туризмът е икономически балансьор и компенсатор. Той влияе благоприятно
върху и оптимизира отрасловата структура и териториалното развитие, активизира
платежния баланс на страните, като съдейства активно за нарастване на неговото
положително салдо и валутния резерв. Пряко участва в разпределителните и преразпределителните отношения, в балансирането на приходите и разходите на населението и пр.
Туризмът играе особено важна роля и по отношение на околната среда. И
тук, независимо от заплахите, съпътстващи неконтролираното разрастване на явлението, могат да се откроят няколко по-конкретни примера за неговите положителни въздействия в качеството му на: ефективно средство за естетизиране на
жизнената среда, чрез: целесъобразното му вписване в градоустройствените планове; усъвършенстване на инфраструктурата; обновяване на дизайна и архитектурата на туристическите селища и пр.; източник на средства за: възстановяване и
поддържане равновесието в природната среда, преодоляване на екологични
катастрофи, създаване на нови ресурси (водни басейни, паркове), „формиране”
на нови туристически дестинации (включване на селища или природни обекти в
туристическото развитие, усвояване на пустеещи територии за нуждите на туризма); развитие на т.н. „зелен (еко-) туризъм” в хармония с околната среда.
Туризмът се утвърждава и като важен фактор на човешкия прогрес и алтернатива на бъдещето. Той съдейства за изравняване степента на икономическо,
социалното и културното развитие, гарантира безпрепятствен достъп до достиженията на световното културно наследство и прогресивно развитие на политическите и деловите отношения между страните.
Всички тези роли на туризма предизвикват и множество отрицателни ефекти (пренаселване, урбанизация на туристическите центрове, социални проблеми и
сблъсъци, акултурация и др.). В своята съвкупност те определят неговите особености като многоцелеви обект на политиката.
В туризма се открояват три основни групи субекти: туристи (потребители
на туристическия продукт, голяма част от други страни); туристически бизнес
(съставен от различни производители и продавачи на туристическия продукт);
държавни органи и институции124, осъществяващи регулативни функции спрямо първите две. Процесът на взаимодействие между тях образува своеобразен
„триъгълник”125, а отношенията им се регулират в най-общия случай със закони и
други нормативни актове. Туризмът между различните страни по правило предпоставя различен тип отношения между тях. Те са провокирани от различни обстоятелства. Така например, необходимо е да се уредят условията за признаването на
документи за пътуване, да се подпомогне престоя на чужденците и се решат реди123
124
125

http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/regional-reports/world/
Вж. подр. Elliott, J. Цит. съч., с. 8.
Вж. Маринин М. Туристские формальности и безопасность в туризме. Москва: Финансы и статистика, 2004, с. 144 (http://tourlib.net/books_tourism/marinin.htm).
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ца конкретни проблеми в тази връзка, да се улесни връзката му със собствената му
страна (с посолства или консулства) и т.н.
Връзката „политика – туризъм” не бива да се възприема непременно и на
първо място в прекия смисъл като отношения с партии и избори и тяхното влияние
върху туризма. Изследванията в тази област са безусловно свързани с властта.
„Политиката се занимава с властта или това кой получава какво, къде, как и защо”
(Lasswell 1936)126.
Можем да откроим пет основни съставки на политиката:
- дейности по вземането на решения в и в интерес на общности от хора, независимо от техния състав (малки групи, общини, организации или нации);
- решения, респ. политики и идеологии, които подпомагат техния избор;
- субекти, които вземат решения и легитимността им за това;
- вземане на решения и институции, ангажирани в този процес;
- изпълнение на решения.
Туризмът е не само резултат от рационален процес на вземане на решения...,
„естеството на туризма във всяка отделна общност е продукт на комплекс от взаимообвързани икономически и политически фактори, както и на географски и рекреационни характеристики, които привличат чужденци” (Pec, Lepie 1989)127. Решения, които влияят върху туристическата политика, определят ангажимента (обвързването) на правителството към туризма, структурата на туристическите организации
и природата на туристическото развитие, са част от политическия процес. Този
процес включва ценностите на субектите (заинтересованите лица, публични организации и др.) в борбата за власт.
По правило политиката се осъществява по посока от публичния (в лицето на
държавата и нейните субекти) към частния сектор (в случая – туристическия
бизнес). При това първият установява регламенти (данъчно облагане, сертифициране, лицензиране, регистрация, застраховане и мн. др.), а вторият ги изпълнява. За
регулиране на отношенията с туристите държавата урежда законодателно граничния, паспортния, визовия, валутния, митническия и санитарния режим; нормите и
правилата за износ на културни и исторически ценности и образци на флората и
фауната; правния статут на чуждите граждани; правата на потребителите и тяхната защита, застраховането при туристическото пътуване и пребиваване и др.
Политиката, насочена към туризма, решава три основни групи задачи: а)
общо-политически: създаване на общите и специфичните рамкови условия за туристическото развитие; б) еколого-политически: противодействие на негативните
последици от масовизацията на туризма (като следствие от високите темпове на
неговия растеж), формитране на съзнание за опазване на околната среда като потенциал и за бъдещо развитие на туризма и стимулиране на устойчиви форми на
туристическо пътуване; в) социално-политически: създаване на условия за свободен достъп на всички хора по света (гарантиране на „туризъм за всеки”) и подпомагане на всички засегнати и ощетени от масовия туризъм.
126
127

Цит. по: Hall, M. C. Цит. съч., с. 2.
Pec and Lepie, 1989.
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3.3. Системна характеристика на туристическата политика
Туристическата политика се утвърждава като обект на познанието още с появата на първите наченки на науката за туризма. Значимостта на изследванията в
тази област особено сполучливо е аргументирана в следната мисъл: „...медицината твърди, че ако една болест е в начален стадии, лечението й е лесно, но
диагнозата й е трудна; ако тя е в напреднал стадии, диагнозата й е лесна,
но лечението й е трудно или невъзможно.... Ако някой открие политическия
проблем отрано..., той може би ще го реши бързо и лесно, но ако не го открие и го остави да се развие така, че всеки да го разпознае, за него няма да
се намери лек (Machiavelli 1988)128.
Понятието „политика” по своя етимологически произход се свързва с гръцката
дума „polis”. В Древна Гърция с нея са определяли пространството, където са
се срещали и сблъсквали различни интереси и са търсени начини за трайно решение на проблемите, възникващи във връзка с осъществяването на обществените
отношения. С „полис” (polis) се обозначавали и древногръцките градове. От историята е известно, че те са били градове-държави, което по естествен начин свързва
смисъла на тази дума и с държавността. Днес понятието „политика”, в неговия
най-общ смисъл, се използва за обозначаване на целенасочени действия за изработване на правила за функциониране на социалните общности и държавите.
В повечето езици за обозначаване на политиката има еднозначно определена
дума, докато в английския език се използват три такива, с които се идентифицират
конкретни съдържателни страни и характеристики на политиката: polity – за политически рамки за действие, или формата на политиката (конституция, законодателство, институции и пр.); policy – за съдържателните рамки на политиката
(целеполагане, проблеми, ценности и пр.) и politics – за политиката като процес
(интереси, конфликти, борба, власт и пр.)129.
Всички форми на политическа организация са благоразположени към използване на конфликти и потискане на другите, защото организацията е мобилизация на
интереси. Политиката означава преди всичко сила, пълномощия и власт. Изследванията относно аранжирането (подреждането) на властта заемат важно място в
анализа на политическите ефекти, защото властта определя взаимодействието
между индивиди, организации и институции, влияейки или опитвайки се да влияе
върху посоката на политическите въздействия.
Туристическата политика е част от политическите отношения. Поради това
обстоятелство теоретичният анализ на свързаните с нея проблеми е възможно, а и
особено целесъобразно да започне с изясняването на въпроси от рода на: какво
представлява самата политика, от какво зависи и се определя тя, какви са
нейните връзки и взаимоотношения с други процеси и дейности ? Техните
отговори могат да помогнат за прякото пренасяне на родовите белези от политиката, като общо (или покривно) явление и за разграничаване и изясняване на видовите
отлики (особености) на туристическата политика.
128
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Цит. по Hall, C., J. Jenkins. Tourism and the public policy. Thomson Learning and Routledge, 1995, р. 4.
Вж. подр. Mund, J. Цит. съч., с. 20.
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Политиката зависи и се определя от всички характеристики на системата
на обществените отношения (икономически, социални, културни и др.) и е пряко
следствие от формирането на общата политическа среда, системата от ценности,
идеологиите, разпределението на властта, институционалните рамки и процеси на
вземане на решения130. Обикновено тя се разглежда във връзка и взаимозависимост с планирането и управлението като функции на публичния сектор131.
Терминът „политика”, в общото съдържание на който се вмества и туристическата политика, няма единно възприето и универсално определение. Обикновено той се тълкува като132:
- съвкупност от свързани решения на един (няколко) институционален/и субект/а относно избора на цели и начини за тяхната реализация в конкретна
ситуация и среда, ако те са в границите на компетенциите на тези субекти;
- насочени към устройство на обществения живот действия на публични власти и субекти (правителство, парламент, партии и организации);
- публичен конфликт на интереси, в условията на използване и прилагане на
политическата власт и при изразена потребност от обществен консенсус;
- координиране на обществените отношения чрез вземане и изпълнение на
взаимно обвързани решения;
- съвкупност от политически действия или бездействия, избрани от публичните власти за решаване на определен проблем или група проблеми.
От множеството дефиниции в специализираната литература, които акцентират върху различните съдържателни аспекти на политиката, ще се опитаме да синтезираме няколко нейни основни (ключови) характеристики:
а) власт (господство):
- стремеж към и борба за легитимна власт, участие във властта или разпределението на властта;
- методи, средства и действия, с които се води борбата за и се печели
властта;
- организационни форми и структури на властта, идентифицирани най-общо
с държавата;
- отношения, произтичащи от и свързани с прилагането на властта.
б) управление 133:
- вземане и изпълнение на решения за постигане на определени цели при
използване на адекватни средства;
- установяване на относителен ред и хармония в обществените отношения;
- осъществяване на планомерни и контролирани регулативни въздействия;
- система от субекти, обекти, цели, методи и средства (механизми) за/и
регулативно въздействие с определен йерархичен ред и структура.
130
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Вж. Hall, C. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Harlow: Pearson Education,
Harlow, 2008, p. 9 (http://books.google.com/books?id=QqQrrxgEBEYC&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary _r&cad=0#v=onepage&q&f=false /, 13.11.2011).
Пак там.
Вж. Hall, C., J. Jenkins. Цит. съч., с. 7.
С тази ключова характеристика се свързва и по-тесния смисъл на политиката, тълкувана по правило
на микроравнище (фирмена политика например).
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в) интереси, конфликти, консенсус:
- хармонизиране на различни и често противостоящи едни на други интереси;
- предотвратяване, ограничаване и редуциране на конфликти, респективно
минимизиране на ефeктите от тях;
- постигане на обществен консенсус при спазване принципите на компромиса, демокрацията, мира, реда и свободата.
Отговорът на въпроса за същността на туристическата политика следва да
се търси и открие на основата на една по-обща характеристика на политиката
като обществена система134, разглеждана по правило като съвкупност от отношения, разграничени в следните основни структурни съставки или подсистеми:
Политически субект (носител). Типично за него е, че той:
- е носител и представител на интересите на определени обществени сили и
формирования (групи, класи, общности или обединения), които са спечелили борбата за власт в определен исторически етап;
- разполага със законно определени и предоставени му мандат, права и пълномощия за вземане на решения и осъществяване на регулативни въздействия;
- има определяща роля при целеполагането (определяне и подреждане на целите и приоритетите), като част от процеса на регулиране и управление на
общественото развитие.
- стои в основата на разграничаването на йерархичните равнища в политическата система и определянето на вида на политиката (международна,
държавна, регионална и пр.);
- има най-пряко отношение към динамичните изменения в политиката като
цяло, поради което често срещано явление в историята и настоящето е непрекъснатото му обновяване.
Политически обект (обект на политиката). Той може да бъде всяко нещо,
което понася (или към което са насочени) регулативните въздействия, осъществявани от политическия субект. Характерно за него е, че по правило определя вида на
политиката. Ако обект на регулиране, например, са международните отношения,
става дума за международна политика, ако е транспортът – транспортна политика,
финансите – финансова политика, туризмът – туристическа политика и т.н. Политическият обект е относително постоянен елемент в политическата система (сменят
се правителства, но икономиката като обект на регулиране остава).
Целеполагане (цели на политиката). Тази част от системата на политиката характеризира най-общо очакванията в резултат от регулативните въздействия.
Целеполагането е присъщо на политическия субект и се реализира от него. В този
смисъл то пряко отразява конкретни политически интереси. Целите обикновено се
променят в зависимост от динамиката в обекта на политиката, в средата и услови134

Както туризмът, така и всички категории и понятия, свързани с него, са интердисциплинарен обект
на внимание и познание. В съвременната наука туристическата политика се изследва естествено от
позициите на политологията, но се интегрира в предмета на много други науки като: икономика (на
туризма), социология (на туризма), география (на туризма), международни икономически отношения, история (на туризма), управление (на туризма), маркетинг (в туризма) и др.
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ята на неговото функциониране. Те намират място в стратегиите, програмите и
плановете за устойчиво развитие.
Средства (инструменти) на политиката. Посредством тях се реализират
регулативните въздействия и постигат целите на политиката. В този смисъл те се
определят от и са подчинени на целеполагането. От вида им зависи и характерът
на политическата система (репресивни средства – тоталитарна политическа система, демократични средства – демократична политическа система).
Политически решения и регулативни въздействия. Обикновено тази съставка на политическата система има най-динамичен характер. Тя представя „върха
на айсберга” или онова, което формира видимата част на политиката. Най-пряко се
свързва с инструментите за политическо въздействие и изпълнява ролята на техен
катализатор.
Туристическата политика е сравнително нов елемент от съвременната
политическата система. Тя се утвърждава през последните десетилетия, като значимо следствие от трансформацията на туризма от индивидуална в обществена потребност и повишаването на неговата ролята в развитието на
обществото. Този процес привлича вниманието на политическите субекти и провокира необходимост от съзнателно регулиране на това ново явление и свързаните
с него дейности. Основна цел при това е извличането на ползи за обществото и
неговите структури и ограничаване на отрицателните ефекти от туризма.
Изграждането, а впоследствие повсеместното утвърждаване и усъвършенстване
на публичната система за въздействие върху условията и факторите на туристическото развитие, се налага и в резултат от смущенията в икономическия кръгооборот, политическата нестабилност, кризисните явления и ролята на туризма в общественото развитие на отделните страни.
Туристическата политика носи всички, накратко представени до тук, системни
характеристики на политиката като цяло. В специализираната литература тя се свързва
най-често с икономическата политика135 и това има своите логически основания.
Туризмът се появява и развива предимно като икономическо явление и мощен стимулатор на стопанския растеж. Той пряко се обвързва с и зависи от отрасловата (транспортна, аграрна, строителна, външнотърговска) и функционалната (валутна, финансова, кредитна, ценова) политика. В по-голямата си част условията за неговото възникване и просперитет са пряко и косвено свързани с икономическото развитие.
През последните десетилетия, обаче туризмът категорично се налага и в други роли, а масовизирането му все повече обединява или противопоставя не само
типично икономически, но и много други обществени интереси. Това прави тълкуването на туристическата политика в отраслово-икономически контекст непълно,
едностранно и несъответващо на богатото му съдържание.
Независимо от утвърденото място сред секторите на националните икономики туризмът се обвързва и с други съставки на обществената система и престава
да бъде само част от икономическата политика 136. Все повече международни,
135
136

Вж. Freyer, W. Цит. съч., с. 368.
Вж. подр. Нешков, М. и др. Цит. съч., с. 278.
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държавни и регионални институции и организации насочват интереса си към него в
качеството му на значим фактор на глобализацията. Това формира допълнителни
качества и съдържателни характеристики на туристическата политика и я превръща
в над(между)секторна и комплексна подсистема на политиката изобщо (вж.
фиг. 3). Днес трудно можем да си представим туристическото развитие без ефективното участие на субектите от здравната, културната, екологичната, образователната и редица други видове политика. В този смисъл туристическата политика
не е самостоятелна област (част) от политическата система, а е „пресечна” (диагонална) политика. Във връзка с изучаването й е необходима базисна информация
и основни познания в много направления и области.
Особено внимание към същностната характеристика на туристическата политика през последните две десетилетия отделят учени като Клод Каспар, Валтер
Фрайер, Йорн Мунд, Джеймс Елиът, Дейвид Едгел, Колин М. Хол, Питър Бърнс,
Уйлям Кер, Джон Дженкинс и др.
К. Каспар дефинира туристическата политика като „...съзнателното подпомагане и организиране на туризма чрез въздействие върху свързаните с
него условия и дадености от страна на различните общности”137.
Според В. Фрайер туристическата политика е „целенасочено планиране и
въздействие (формиране) на туристическата реалност посредством различни носители (държавни, частни, висшестоящи)”138, а Й. Мундт я определя като:
„съвкупност от мерките на публичните институции на всички нива на политиката, които пряко или косвено, съзнателно или несъзнателно, определят
организирането и развитието на туризма”139.
Дж. Елиот разглежда туристическата политика (tourism politics) в контекста на
управлението на публичния сектор (public sector management). Той я възприема като:
първо, управленски насоки към институции и процеси, на основата на които различни
обществени формирования вземат и изпълняват задължителни за членовете си решения; второ, целенасочени действия на публичен/ни субект/и за решаване на проблеми,
свързани с отношения и интереси, и трето, система от трайни елементи на човешките
отношения, която обвързва в значителна степен власт, правила и институции140.
Казаното до тук дава основание да се направи обобщения извод, че за нуждите на настоящото изследване туристическата политика може да се определи
като: система от принципи, методи, решения, мерки, мероприятия и въздействия, осъществявани от упълномощени субекти (органи, организации и институции) за съзнателно и целенасочено управление и регулиране на туристическото развитие.
От така представеното общо определение на туристическата политика е видно, че основно ядро в нейната същностна характеристика е съзнателното и целенасочено въздействие върху развитието на туризма. Обективната потребност от
137
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Вж. Kaspar, Cl. Die Tourismuslehre im Grundriss, St. Galler Beiträge zum Tourismus und zur
Verkehrswirtschaft. Bern: Paul Haupt Verlag, 1996.
Вж. Freyer W. Цит. съч., с. 54.
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Икономическа
туристическа политика:
- стимулиране на туризма;
- пазар на труда;
- туризъм и МИО;
- туристически маркетинг.
Социална
туристическа политика:
- здравеопазване и туризъм;
- туристическо образование;
- регионално развитие.

Екологична
туристическа политика:
- опазване на природата;
- опазване на културното
наследство;
- опазване на световните
ресурси за туризма.

ТУРИСТИЧЕСКА
ПОЛИТИКА
- международна;
- национална;
- регионална;
- местна;
- на НПО;
- друга.

Международна
туристическа политика:
- глобално развитие;
- туристическа политика
към Третия свят;
- туристическа политика
на ЕС

Туристическа политика,
ориентирана към индивида:
- свободно развитие;
- свобода на предвижване;
- свободно политическо
пространство и др.

Туристическа политика,
ориентирана към
свободно време:
- политика на
свободното време;
- културна политика;
- спортна политика и др.

Фиг. 3. Цялостен модел на туристическата политика 141
него възниква и нараства в резултат от утвърждаването на ролята и значимостта
на явлението в обществото. Това става в определен исторически момент, когато се
изчерпва реалната възможност от саморегулиране на туристическото развитие.
Няколко са по-важните причини затова:
първо, масовизирането на туристическото потребление като резултат от влиянието на множество фактори;
второ, териториалната експанзия на туристическото предлагане, включването на много страни и региони в целите за туристически посещения и изострянето на конкурентната борба между тях;
141
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трето, умножаването на субектите и заинтересованите страни, които пряко
или косвено участват в създаването и реализацията на туристическия продукт, както и в разпределението на ползите (или вредите) от него;
четвърто, нарастването в потенциала на туризма и перспективната му, водеща роля в обществото.
Като съзнателно организирана система туристическата политика възниква на
определен етап от историческото развитие и съответна степен на зрялост на туризма като явление. Този процес не протича равномерно и еднопосочно. Основните
фактори, които определят начините на формиране, функциониране и поведение на
тази система, както и ефективността от нейното функциониране, могат да се обособят и изследват в няколко основни групи:
Природни и антропогенни (климат, релеф, географско положение, води, флора,
фауна, традиции, историческо наследство, постижения на културата и др.). Въздействат обективно в зависимост от тяхното наличие или отсъствие, конкурентни характеристики, рационално или неразумно използване за нуждите на туристическото
или общото социално-икономическо развитие. Особено бързо нараства ролята им
за формиране на туристическата политика през последните години вследствие масовизацията на туристическото потребление и проявлението на отрицателните последици от нея за околната среда. Понастоящем Световната туристическа организация и цялата световна туристическа общност подчиняват усилията си за разработване и приложение на ефективни политически методи и инструменти за устойчиво туристическо развитие, основано на принципите на екологосъобразността, социалната поносимост и икономическата ефективност.
Транспортни. Определят характера на туристическата политика по отношение на осигуряване на транспортната достъпност до туристическите дестинации и
обекти, развитие и усъвършенстване на транспортната система (особено авиотранспорта), адаптиране на транспортната инфраструктура към нарастващите потребности на туризма, координиране на транспортната политика на отделните страни,
както и дейността на различните транспортни и туристически ведомства и предприятия и пр.
Социални (условия на живот, урбанизация, свободно време, развитие на културата). Влияят върху формирането на онези общи елементи от системата на туристическата политика, които касаят гранични за туризма области и условия: развитие на
законодателството по посока на регламентиране и подпомагане развитието на социалния туризъм, туристическите пътувания на определени социални групи (деца, младежи, пенсионери); стимулиране развитието на музеите и останалите културни институции; регулиране организацията на използването на свободното време и др.
Икономически. Те имат определяща роля за формиране и развитие на базата
на туристическото развитие: гарантиране на стабилни външни и вътрешни икономически условия за бизнеса; формиране на благоприятен инвестиционен климат и
преференциално кредитиране; подпомагане и стимулиране на малкия и средния туристически бизнес; формиране на адекватна политика на доходите; интегриране и
координиране на различните секторни политики с туристическата (транспортна,
аграрна, здравна, културна и пр.).
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THE SCIENCE OF TOURISM AND THE PLACE
OF TOURISM POLICY IN ITS OBJECT AND SUBJECT
Prof. Dr Marin Neshkov
Abstract
On the national, European and global scale the issues of the scientific service of tourism
become more and more topical. The main reason for that are the increasing dimensions of the need
for scientific information on the formation and the realization of the international, national, regional
and local tourism policy.
The present paper is devoted to some insufficiently investigated in the specialized literature
problems, connected with the tourism policy. Its aim is to study the achievements in the development
of the science of tourism and on that basis to characterize and assess the place and role of tourism
policy in its current and future development.
The principal emphasis in the study is laid on the integration of the political dimensions of
tourism in the object and the subject of the science of that phenomenon. The main conclusions, which
are summed up in this connection, refer to the following: the insufficient scale and purposefulness of
the studies of tourism policy; the growing need for and significance of these studies; the need for an
integrated and interdisciplinary approach in the process of their realization and focusing the attention
not only on the theoretical and methodological, but also on the applied studies in that direction.
In the study - for the first time in the national science of tourism - there is revealed the
complex nature and the characteristic features of tourism policy in the context of the achievements
of the modern science of tourism. Its underlying thesis is connected with the need for complex and
extensive research, on the basis of which to form an effectively functioning system of the tourism
policy in Republic of Bulgaria.
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DIE TOURISMUSWISSENSCHAFT UND DER STELLENWERT
DER TOURISMUSPOLITIK IM RAHMEN DIESER WISSENSCHAFT
Prof. Dr. Marin Neschkov
Zusammenfassung
Sowohl auf nationalem als auch auf europäischem Niveau und weltweit werden die Probleme
der wissenschaftlichen Betreuung des Tourismus immer aktueller. Der Hauptgrund dafür ist der
wachsende Bedarf an wissenschaftlicher Information für die Gestaltung und Umsetzung der
internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Tourismuspolitik.
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Problematik der Tourismuspolitik, die in der
Fachliteratur nur unzureichend beleuchtet wird. Das Ziel der Studie ist, die Errungenschaften und
die Entwicklung der Tourismuswissenschaft und auf dieser Grundlage den Stellenwert und die
Rolle der Tourismuspolitik in ihrer heutigen und zukünftigen Entwicklung – zu erforschen.
Der Hauptakzent der Studie liegt auf der Einbeziehung der politischen Dimension des
Tourismus in den Gegenstand der Tourismuswissenschaft. Die wichtigsten Schlussfolgerungen
darüber laufen hinaus auf: einen zu kleinen Maßstab und eine unzureichende Zielgenauigkeit der
Forschung über die Tourismuspolitik; auf einen wachsenden Bedarf an und eine wachsende
Bedeutung dieser Forschung; auf die Notwendigkeit eines integrativen und interdisziplinären
Herangehens für diese Art von Forschung; auf die Beachtung nicht nur der theoretischmethodologischen, sondern auch der praxisorientierten Forschung auf diesem Gebiet.
In der Studie werden zum ersten Mal in der bulgarischen Tourismuswissenschaft die
Komplexität und die speziellen Besonderheiten der Tourismuspolitik im Kontext der Errungenschaften
der modernen Tourismuswissenschaft beleuchtet. Die Hauptthese konzentriert sich auf die
Notwendigleit komplexer und eingehender Forschung, um auf dieser Grundlage ein effektives System
der Tourismuspolitik der Republik Bulgarien zu entwerfen.
НАУКА О ТУРИЗМЕ И МЕСТО ПОЛИТИКИ ТУРИЗМА
В ЕЕ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ
Проф. д-р Марин Нешков
Резюме
В национальном, европейском и мировом масштабе все более актуальными становятся проблемы научного обслуживания туризма. Главной этому причиной оказывается рост
потребности в научной информации для формирования и реализации международной, национальной, региональной и местной политики туризма.
Настоящая разработка посвящается недостаточно исследованной в специализированной литературе проблематике, связанной с политикой туризма. Ее цель – исследование достижений в развитии науки о туризме, а на этой основе – характеристика и оценка места и роли
политики туризма в ее настоящем и будущем развитии.
Основной акцент в исследовании стоит на интеграции политических измерений туризма в объекте и предмете науки об этом явлении. Основные выводы в этой связи касаются
недостаточных масштабов и целенаправленности исследований политики туризма; возрастающей необходимости и важности этих исследований; необходимости интегрированного и
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интердисциплинарного подхода в процессе их реализации; особого акцента не только на теоретико-методологических, но и на прикладных исследованиях в этом направлении.
В разработке впервые в отечественной науке о туризме раскрываются комплексная
сущность и характерные особенности политики туризма в контексте достижений современной науки о туризме. Основной тезис в ней связан с необходимостью комплексных и углубленных исследований, на базе которых следует формировать эффективно функционирующую систему политики туризма в Республике Болгарии.
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