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Изследването  на  съвременното  състояние  на 
туризма  в  света  е  продиктувано  от  налагащите  се 
проблеми  и  предизвикателства  пред  неговата 
практика.  В монографията е извършен комплексен 
и  задълбочен  анализ  на  туристическите 
дестинации,  съобразени  с  регионализацията  на 
териториите  от  Световната  туристическа 
организация.  Водещата  цел  на  работата  е 
разкриване на предпоставките и факторите за 
позиционирането  на  регионалните  дестинации 
и  тяхната  функционална  значимост  за 
структурирането  и  концептуализирането  на 
самостоятелността  на  научната  дисциплина 
туристически дестинации. 
Съгласно  изискванията  за  същността  и  структурата 
монографията  е  написана  в  девет  глави.  В  тях  са 
изследвани аспектите на състоянието, спецификата 
и  факторите,  влияещи  върху  туристическата 
дейност. Критично са анализирани отраженията на 
социално‐икономическите  и  природните  фактори 
върху ефективното функциониране на туризма. 
В първа глава са характеризирани теоретичните 
основи  за формирането на  научната дисциплина 
„Туристически  дестинации“. Изяснени  са  нейната 
същност  и  основанията  за  формирането,  съгласно 
критико‐аналитичния подход в научното познание, 
формиран  след ХVІІвек.  За  тази цел аналитично  са 
изяснени  същността  (физическо  пространство,  в 
което  посетителят  прекарва  най‐малко  една 
нощувка;  тя  има  физически  и  административни 
граници,  които  се  управляват  така,  че  да  е 
конкурентна  на  пазара;  туристическият  продукт 
включва  помощни  услуги,  атракции  и  наличните 
туристически ресурси), предметът и задачите на 
дисциплината  „Туристическа  дестинация“.  За 
целта са анализирани трите основни аспекта за 
самостоятелността  на  научната  дисциплина  – 

създадена литератуа, изграждана настанителна 
база и самостоятелен понятиен апарат. 
Извършен  е  подробен  преглед  на  основните 
методи, чрез които се осъществява анализът. Това 
са  мрежовата  теория,  с  която  се  анализират 
топологичните  особености  на  територията, 
природните  и  социалните  взаимодействия, 
времевите  възли  и  пространствените  връзки. 
Методологичната  основа  на  мрежовата  теория 
позволява  разкриването  и  моделирането  на 
пространствените  процеси.  Мрежовата  теория 
позволява  интердисциплинарен  подход  при 
изучаването  на  системата  на  туризма,  чрез 
симулиране и анализ на основните характеристики 
и възможните еволюционни пътища на развитие на 
дестинацията.  С  диагностичния  метод  за 
обработката  на  данните  на  мрежовата  система  на 
дестинацията  се  разкриват  моделите  на 
взаимоотношенията  в  средата  и  се  определят 
функционално  значимите  обекти  за  туризма.  С 
изчислителните  и  статистическите  методи  в 
мрежовата  теория  се  анализират  динамичните 
процеси, като туристо поток, разпространението на 
информацията  или  емитентните  и  рецептивните 
дестинации.  Методът  на теренните  изследвания 
е  съществен  за  проверка  надеждността  на 
събраната  информация  или  за  да  се  открият 
липсващите  елементи  –  възли  или  връзки  в 
мрежата.  Линейни  и  математически  модели  на 
мрежовите  елементи  се  разработват  с  граф 
теорията. 
Методите  за  изследване  на  проблемите  в 
дисциплината  „Туристически  дестинации“  са 
разнообразни.  Анкетният  метод  се  използва, 
когато  липсва  картографска  и  статистическа 
информация  за  изследвания  обект.  За  целите  на 
анализите са използвани още методите дневников, 
пространствен,  сравнителен, класификационен, 
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картографски,  описателен,  както  и  методи  за 
изследване  на  психологическите  особености  на 
туристите  и  икономгеографски  коефициенти 
на  специализация  и  процеси  на  териториални 
изменения  на  процесите  в  туристическите 
дестинации. 
Чрез  тези методи  са  представени  особеностите  на 
различните  видове  анализ:  перспективен, 
оперативен,  ретроспективен,  външен,  вътрешен, 
графичен и други. 
Подчертана е ролята на информацията, без която 
е  немислимо  осъществяването  на  аналитичната 
дейност  и  която  стои  в  основата  на  вземането  на 
ефективни  управленски  решения.  При  нейното 
характеризиране  е  използван  системният  подход. 
Разгледани  са  нейните  разновидности,  в 
зависимост  от  използването  на  различни 
класификационни признаци. 
Методите  на  изследване  предопределят 
проблемния анализ в работата на дестинациите да 
е по следната схема: 
- обща характеристика на дестинацията; 
- позициониране  на  страната  в  съвременната 
туристическа  практика  (географско  положение, 
политика  на  правителството  за  развитие  на 
туризма, настанителна база); 
- особености  на  природните  и  антропогенните 
ресурси,  включително  културните  локуси  и 
свързаните с тях основни курортни центрове; 
- региони на дестинациите. 
 
Систематизирани  са  факторите,  които  влияят 
върху  туристическата  дейност.  Те  са  обособени  в 
две  основни  групи:  фактори  за  генериране 
(демографията,  аспектите  на  индустрализацията, 
включително и  увеличаване на  свободното  време) 
и  фактори  за  локализация  на  туристическите 
потоци  (изградената  курортна  база;  архитектурно‐
историческите  забележителности;  обектите  и 
явленията  на  културата;  разработените  ареали  за 
алтернативните туристически практики). 
Съществен  аспект  в  първа  глава  са  анализите  на 
пространствените  модели  на  туристическите 
пътувания.  Първата  група  са  маршрутните 
модели,  детерминирани  от  функционалното 
разлагане  на  туристическите  пътувания. 
Анализирани  са  концепциите  на  пространствените 
модели на П. Мариот и доразработения модел, във 
връзка  с  видовете  туристи  от  американеца  С.  К. 
Кемпбел. 
Пространствените  модели  на  туристическите 
дестинации  и  особеностите  им  са  анализирани  и 
като  проблем  на  еволюционните  етапи, 
структурата  на  териториалните  системи  и 
характера на функционирането на елементите 
на туристическото пространство. 
Етапите  на  развитие  на  туристическите 
дестинации  са  изведени  съгласно  разработките  на 
американския  психолог  С.  Плог  за  апоцентричен  и 

психоцентричен  тип  туристи.  Наред  с  това  е 
доизяснен моделът  на  развитие  на  туристическата 
дестинация  на  Р.  В.  Бътлър,  чрез  етапите,  през 
които  преминава  ‐  разузнаване,  въвличане, 
развитие,  укрепване,  стагнация,  упадък  или 
обновление на туристическия център. 
Изяснен  е  и  методът  на  зонирането  на 
туристическите  дестинации,  предложен  от 
французина  Е.  Гермсен,  чрез  процесите  на 
организация  на  туризма  на  крайбрежните 
територии.  Анализиран  е  и  комплексният  модел 
на  Ж.  М.  Миоск,  съчетаващ  географския  и 
психологическия подход. 
В първа  глава е отделено място за дефиниране  на 
туристическия  регион  и  неговите  структурни 
елементи. Посочени са и туристическите региони на 
света,  съгласно  Световната  туристическа 
организация. 
Самостоятелно  е  анализирана  туристическата 
настанителна  база  в  света.  Същественият  проблем 
при  критичния  анализ  е  ефективността  на 
използването  й.  Разгледани  са  аспектите  за 
настаняване  –  хотели,  пансионати,  земеделски 
ферми,  екологични  къщи,  религиозни  обекти  и 
нарастващият  в  съвремието  начин  на 
настаняване и в България – таймшеаринг. 
Във  втора  глава  са  анализирани  водещи 
туристически  дестинации  в  регион  Европа – 
Испания,  Италия,  Гърция,  Франция  (80  млн. 
туристи –  най‐посещаваната  в  света),  Швейцария, 
Турция  и  Русия.  Анализирането  на  тези  страни  е 
подчинено  на  водещата  цел  да  се  разкрият 
основните  аспекти,  проблеми  и  тенденции  в 
туристическата  практика  на  региона.  За  всяка 
страна,  в  началото  са  изведени  икономически 
показатели  на  туризма.  Централно  място  на 
анализите  на  страните  е  определянето  на 
туристическото  им  позициониране,  чрез: 
географско  разположение,  туристически 
политики  на  правителствата  в  последните 
години  за  развитието  на  туризма,  начало  на 
изграждане на настанителна база / включително 
къмпинги  и  сегашното  й  състояние/, 
антропогенни  ресурси  /  включително  и 
характерни  за  всяка  страна  явления  на 
културата, културни локуси/, природни ресурси – 
климат  /  включително  и  продължителност  на 
туристическия  сезон,  релеф,  води и балнеология, 
биоресурси  и  формирани  на  тяхна  основа 
планински  и  морски  курорти/.  Транспортът  е 
анализиран  като  изградена  база,  но 
същевременно и диференцираното му използване 
от  туристите.  Специално  място  в  анализите  на 
страните  е  отделено  на  проблемите  за 
позиционирането  на  страните,  като  например 
създаването на Министерство на туризма в Гърция 
през 2004 година.  
Посочени  са  туристите,  предпочитащи 
дестинацията.  Същевременно  са  изведени 
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приоритетите на вътрешните туристи – в страната и 
чужбина. 
Самостоятелно  са  анализирани  туристическите 
региони  на  разгледаните  страни.  За 
регионализацията на всяка от  страните е ползвана 
схемата  на  туристическите  им  министерства  или 
национални  представителства.  При  анализа  на 
регионите  са  посочени  границите  на  региона, 
неговата  специализация  по  видове  туризъм  и 
водещи курорти. 
Глава  трета  е  посветена  на  анализа  на 
туристически  дестинации  от  регион  Америка.  В 
началото  на  анализа  са  определени  основните 
предпоставки  за  развитието  на  региона, 
включително  в  Мексико  под  въздействието  на 
североамериканските туристи. 
Като  непосредствено  продължение  самостоятелно 
са анализирани САЩ и Бразилия. Подходът е както 
за страните в Европа. Акцентирано е на проблеми и 
тяхната  оценка  в  САЩ,  като  въпросът  за 
създаването  в  последните  години  на 
централизиран  орган  за  провеждане  на 
туристическата  политика  в  страната  и 
неговите  стратегически  цели  за  реклама  и 
привличане на туристи от съседните страни, Европа 
и  Южна  Америка.  При  анализа  на  туристическата 
политика е анализиран проблемът за качеството на 
туристическия  продукт  и  приоритетите  на 
правителството  за  увеличаване  на  семейните 
пътувания. 
В  четвърта  глава  на  монографичния  труд  са 
анализирани  водещите  туристически  дестина‐
ции от регион Африка – Мароко и Тунис. При тях се 
прави  кратък  обзор  на  процеса  на  хармонизиране 
на  туристическата  практика  с  тенденциите  и 
изискванията в  глобален аспект.  Съществен  аспект 
на  анализа  е  налагането  на  нови  туристически 
практики  –  екологичен  и  селски  туризъм  при 
берберите,  таласотерапия  и  дори  ски  туризъм  в 
Мароко. 
В  пета  глава  на  научния  труд  се  анализира 
Египет,  като  част  от  регион  Среден  Изток. 
Вниманието  към  страната  е  фокусирано  върху 
основните  насоки  за  развитие  на  туристическите 
дейности,  като  следване  на  водещите  страни  в 
света  и  в  тази  връзка  разкриване  на  причините  за 
динамаката  на  нарастване  на  дела  на  морския 
туризъм пред традиционния – културен туризъм. 
В  глава  шеста  се  анализират  и  оценяват 
страните  от  регион  Азия  и  Тихи  океан. 
Самостоятелно  са  изведени  основанията  за 
развитието  на  туризма  в  Индия,  Китай, 
Малайзия,  Индонезия  и  Тайланд.  При  анализа  на 
Китай  съществено  място  е  отделено  за 

предпоставките за развитието на туризма, свързани 
с  прогнозата  на  Световната  организация  по 
туризъм,  че  страната  след  10  години  ще  е  най‐
посещаваната  в  света  ‐  130  млн.  годишно.За 
Малайзия,  Индонезия  и  Тайланд  са  разкрити 
основанията за най‐бързо развиващите се страни в 
региона. 
В  последната  седма  глава  на  монографията  се 
анализира друго ключово направление на развитие 
на  туристическите  дестинации  –  алтернативните 
туристически практики. В теоретичен план се прави 
анализ на философията на алтернативния туризъм. 
Самостоятелно  са  анализирани  екологичният  и 
аграрният  туризъм  –  възникване,  принципи, 
изисквания  за  изграждане  на  базата  и  други.  При 
културния  туризъм  са  изведени  основните 
предпоставки  и  функции,  които  изпълнява. 
Самостоятелно са разгледани културните коридори 
в  света,  Европа  и  на  Балканския  полуостров. 
Поклонническите  пътувания  и  отликата  им  от 
религиозните  пътувания  са  разгледани  като 
самостоятелен  проблем.  Определени  са  водещите 
дестинации на основните религии в света. Спортно‐
рекреационният  туризъм се анализира като модел 
за  активното  участие  на  туриста  и  водещите 
дестинации  за  практикуването.  Кулинарният, 
виненият,  ловният  и  балнеоложкият  туризъм  са 
анализирани  на  основата  на  специфичните  им 
особености  и  практики  в  отделни  дестинации. 
Конгресният,  круизният,  хазартният,  космическият, 
секс  и  изследователският  туризъм  са  анализирани 
във връзка с реализирането им по света. Извършен 
е  анализ  и  на  новоналагащата  се  практика 
медитация. 
В  заключение  се  формулират  основните  изводи  и 
обобщения,  според  които  основните 
предизвикателства  пред  туристическата  практика 
са  свързани  с  провеждането  на  политики  за 
подобряване  качеството  на  туристичческия 
продукт,  за  включването  на  нови  ресурси  и  преди 
всичко  развитието  на  алтернативни  туристически 
практики,  за  реализирането  на  програмите  на 
Световната  организация  по  туризъм,  Европейския 
съюз  и  други.  Според  резултатите  от  извършения 
комплексен  анализ  се  установява,  че  туризмът ще 
запази  втората  си  позиция  по  приходи  /след 
енергетиката/  и  все  по‐често  ще  се  ползва  за 
инструмент  за  разрешаване  на  социално‐
политически въпроси в света. 
За  пълния  анализ  на  разгледаните  проблеми, 
изясняването  на  основни  въпроси  в  темите  и 
формирането  на  ниво  на  компетентност  са 
приложени карти към основните теми. 


