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Summary 
The international Tourism is one of the 
economical sectors that are very sensitive to 
problems of internal and international security. In 
countries that have unsolved ethnic, religious, 
political and military conflicts, its development is 
in regress or stagnation. That limits to a great 
extent the use of local tourist resources and the 
increase of revenues in national economics. 
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Резюме 
Като стопански отрасъл международният 
туризъм е много чувствителен към проблемите 
на вътрешната и международната сигурност. В 
страните с неразрешени етнически, 
религиозни, политически и военни конфликти 
неговото развитие е в регрес или стагнация. 
Това ограничава силно използването на 
местните туристически ресурси и 
повишаването на приходите в националните 
икономики. 
 
Ключови думи: международен туризъм, 
вътрешни и международни конфликти, 
туристически региони и субрегиони 
 

Цел на изследването: да се анализират 
актуалните проблеми в развитието на 
международния туризъм, проявяващи се в 
страните с неразрешени вътрешни и 
международни конфликти.  
 
Задачи: 
1. Идентифициране на страните с най-остри и 
неразрешени вътрешни и международни 
проблеми. Преглед по туристически региони и 
субрегиони. 
2. Систематизиране на основните групи от 
проблеми, влияещи отрицателно върху 
развитието на международния туризъм. 
3. Обосноваване на необходимостта от 
преосмисляне на туристическата политика на 
България. 
 
Основни резултати: 
1. Въпреки специфичните национални 
особености на отделните страни, във всеки 
туристически регион се идентифицират 
страни с остри и неразрешени вътрешни и 
международни проблеми, оказващи 
негативно влияние върху развитието на 
международния туризъм. В Европейския 
регион те се локализират в субрегиона на 
Източна Европа; в Американския и в 
Азиатско-Тихоокеанския регион по една или 
няколко такива страни се откриват в почти 
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всички субрегиони; в Близкия Изток и в 
Африканския регион техният брой е най-
голям. (виж прил. 1) 
 
2. Разнообразието от проблеми пред 
развитието на международния туризъм в 
различните страни и региони може да се 
сведе до следните основни групи: (табл. 1) 
 
Таблица 1. Основни проблеми в развитието 

на международния туризъм 
 

№ Проблеми 
1 Военно-политически конфликти с други 

страни 
2 Липса на граждански мир и сигурност 
3 Антидемократичен политически режим 

(тоталитарен, военен, религиозен и др.) 
4 Слаба (или нефункционираща) централна 

или местна власт, сепаратизъм 
5 Страната е обект на вътрешен и/или 

международен тероризъм 
6 Бедност, липса на МТБ и кадри 

 
Военно-политическите конфликти между 
различните страни са неразделна част от 
световната история. И в началото на ХХІ в. 
такива конфликти съществуват в различни 
световни региони. Някои от тях са се зародили 
отдавна и имат дълбоки корени (напр. 
арабско-израелския конфликт), други са 
свързани с краха на тоталитарните режими и 
разпадането на някои от страните в Източна 
Европа (бившите СССР и Югославия), трети 
са в латентно състояние и могат да избухнат в 
случаи на нарушаване на крехкото равновесие 
на силите или при по-рязка промяна на 
международната обстановка (конфликтът 
между Северна и Южна Корея). Наличието на 
такива конфликти обикновено е признак за 
редица нерешени вътрешни проблеми, които 
обаче могат да възникнат и само на 
национална основа. 
Наличието на граждански мир и сигурност 
е базисно условие за общия икономически 
просперитет и за развитието на 
международния туризъм в частност. 
Събитията в много от арабските страни през 
последните 2 години (т.нар. „арабска пролет”) 
са основна причина за резкия спад (от 
порядъка на 30 – 40%) в основните показатели 
на международния туризъм както в региона на 
Близкия Изток, така и в субрегиона на Северна 
Африка. (виж прил. 2) 
Управлението на антидемократичните 
режими (тоталитарни, военни, религиозни и 
други) обикновено е свързано с 
ограничаването на редица граждански 

свободи. Такива ограничения, като например 
свободното пътуване в чужбина, по-често 
въздействат отрицателно върху развитието на 
изходящия, отколкото на входящия 
международен туризъм. Тук можем да си 
припомним ситуацията в България до 1990 г., 
когато броят на изходящите туристи беше в 
пъти по-малък от този на входящите. Още по-
големи са ограниченията в страни като КНДР, 
Куба или в недалечното минало – Албания, 
чиито управляващи режими провеждат 
политика на самоизолация и така лишават 
населението си от значителни потенциални 
приходи от международен туризъм. 
Проявите на сепаратизъм обикновено се 
свързват с наличието на слаба централна 
власт. Не всички техни форми крият сериозна 
заплаха за развитието на туризма. Подобни са 
примерите в Белгия или Шотландия, където 
дори и най-радикално настроените местни 
националисти се придържат към използването 
на конституционни мерки за постигане на 
целите си. Не така безобидно изглеждат 
нещата с баския сепаратизъм и тероризъм в 
Испания, а до скоро и с ирландското 
националистическо движение в Северна 
Ирландия. Още по-сериозни заплахи за 
сигурността на местните граждани и 
чуждестранните туристи съществуват в 
Кавказкия регион на Русия, известен със 
значителните си туристически ресурси и 
традиции. Съседните кавказки държави и 
бивши съветски републики също пострадаха 
от тези процеси. Грузия загуби контрола над 
Абхазия, с нейното черноморско крайбрежие, 
и над Южна Осетия, където може да се 
развива планински туризъм. Арменският 
сепаратизъм в Нагорни Карабах ескалира в 
кървава война, довела до фактическото 
отцепване на областта от Азърбайджан. 
Свалянето на диктаторския режим на Саддам 
Хюсеин в Ирак също засили сепаратистките 
нагласи на кюрдите на север и на шиитите на 
юг. В резултат от политическия и 
икономически хаос и нестихващите кървави 
атентати безценните културно-исторически 
ресурси на страната не само не се използват, 
но и се рушат. В Африканския регион подобни 
процеси текат в Нигерия, която притежава, но 
не оползотворява ефективно огромния си 
икономически и туристически потенциал. 
Въпрос на време е те да ескалират в ДР Конго 
или в някоя друга африканска страна с 
разнороден етнически състав и липса на 
демократични традиции. Съвсем наскоро 
видяхме резултата в Судан, а по-рано – и в 
Етиопия и съседна Сомалия. 
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Вътрешният и международният 
тероризъм по особено драстичен начин 
застрашават сигурността на туристите и рушат 
имиджа на много туристически дестинации, 
между които за съжаление съвсем наскоро се 
нареди и нашата. Туристическите обекти и 
инфраструктура са особено уязвими, защото, 
независимо от различната им мотивировка, 
основна цел на терористичните актове са 
големия брой жертви и максималният 
обществен отзвук. Тероризмът се превърна в 
универсално оръжие – той се използва както 
от сепаратисти и националисти, така и от 
религиозни фундаменталисти и привърженици 
на ксенофобски и други крайни идеологии. 
Това обяснява широкото му разпространение и 
трудното противодействие срещу него. 
Особено показателен за негативния ефект от 
тероризма е спадът на броя на посещенията и 
приходите от международен туризъм в САЩ 
след атентата от 11.09.2001 г., който само за 
2001 г. е в рамките на 10-11%, а за 
възстановяването на показателите от 2000 г. 
бяха необходими цели 5 години. (виж прил. 2)  
Бедността, липсата на изградена МТБ и на 
подготвени кадри е друга сериозна пречка за 
развитието на туризма в редица страни с 
големи природни туристически ресурси. Най-
голям е техният брой в Африканския регион. 
(виж прил. 1) Този проблем не е свързан 
задължително с протичането на вътрешни и 
международни конфликти, но тяхното 
проявление допълнително влошава 
настоящото положение и перспективите пред 
международния туризъм. Ярки примери са 
Афганистан, Пакистан, Мианмар, Колумбия и 
други неафрикански страни. 
 
3. Туристическата политика на България 
традиционно се базира на изграждането на 
имидж на евтина, но сигурна туристическа 
дестинация. След терористичния акт от 18 
юли т.г. този имидж със сигурност е променен 
в негативна посока. Още по-негативен сигнал 
е очевидната липса на опит у българските 
власти и туристически организации за 
ограничаване на възможностите за подобни 
актове, както и за предприемане на адекватни 

мерки след тяхното реализиране. Това 
означава също, че проблемът не трябва да се 
разглежда изолирано от останалите хронични 
проблеми на нашия туризъм, които са отдавна 
известни– слаба подготовка на кадрите на 
различни нива в туризма, ниска култура на 
обслужване, липса на достатъчна 
ангажираност от държавата и в крайна 
сметка – неконкурентен туристически 
продукт. Очевидно е време туристическата 
политика на страната да се преосмисли 
цялостно при широк обществен дебат и да се 
приведе в съответствие със съвременните 
международни реалности. 
 
Изводи:  
1. Международният туризъм е между 
отраслите, които са най-чувствителни към 
проблемите на вътрешната и международната 
сигурност. 
2. В страните с продължаващи етнически, 
религиозни, политически и военни конфликти 
неговото развитие е в регрес или стагнация. 
Това ограничава силно използването на 
местните туристически ресурси и 
повишаването на приходите в националните 
икономики. 
3. Като член на НАТО и ЕС, България има 
ясно определена външна и вътрешна политика, 
ангажирана със спазване на човешките права и 
защита на демократичните и общочовешки 
ценности. Това я прави потенциален обект на 
терористични актове от страна на сили, 
настроени враждебно към страните-носителки 
на такава политика. 
4. Необходим е обществен дебат във връзка с 
преосмислянето на туристическата политика 
на страната и привеждането й в съответствие 
със съвременните международни реалности. 
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Приложение 1. Страни с трайни и остри вътрешни и външни конфликти, 
пораждащи проблеми пред развитието на международния туризъм 

 
Туристически регион / субрегион Конфликти Проблеми* 
Страна Межд. Вътр. 1 2 3 4 5 6 
Европейски регион         
Източноевропейски субрегион         
Кавказки страни: Грузия; 
Армения, Азърбайджан 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
 

 
+ 
 

 
 

 
 

Русия (авт. обл. в Кавказкия регион) + + +  + + +  
Американски регион         
Карибски субрегион         
Куба, 
Хаити 

   
 

+ 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

Субрегион Централна Америка         
Гватемала, Никарагуа  +  + +   + 
Субрегион Южна Америка         
Колумбия  +  +  + + + 
Азиатско-Тихоокеански регион         
Източноазиатски субрегион         
КНДР +  +  +   + 
Субрегион Югоизточна Азия         
Мианмар  +  + +   + 
Субрегион Южна Азия         
Пакистан + + + + + + + + 
Афганистан  +  +  + + + 
Иран +  + + +    
Регион Близък Изток         
Египет, Ирак,  
Сирия 

 
+ 

+ 
+ 

 
+ 

+ 
+ 

 
+ 

+ 
 

+ 
+ 

 

Африкански регион         
Субрегион Северна Африка         
Тунис, Алжир  +  +  +   
Субрегион Западна Африка         
Нигерия  +  +  +  + 
Субрегион Централна Африка         
ДР Конго  +  +  +   
Субрегион Източна Африка         
Судан, Етиопия, Сомалия + + + + + +  + 
Субрегион Южна Африка         
Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар  +   +   + 

*Номерацията на проблемите е по таблица 1. 
 

Приложение 2. Отражение на някои по-големи вътрешни и международни конфликти 
върху основни показатели на международния туризъм през ХХІ век 

 

Събитие Година Страна (регион) 
Изменение (%) 

Пристигания Приходи 
Терористична атака на 
Световния търговски център – 
Ню Йорк 

2001 САЩ -10,6 -11,0 

Политически кризи в арабските 
страни 

2010 Регион Близък Изток - 
общо 

14,2 17,2 
2011 -8,0 -14,4 
2010 Субрегион Северна 

Африка 
6,7 0,2 

2011 -9,1 -6,7 
2011 Тунис -30,7 -31,8 
2011 Египет -32,4 -30,5 
2011 Сирия -40,7 ... 

Източник на статистическите данни - WTO 


