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Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
 
Монографичният  труд  "Международен  туризъм  ‐ 
състояние,  тенденции,  основни  дестинации" 
(Издателство  "Синтагма",  Велико  Търново,  2011, 
ISBN  978‐954‐92750‐2‐5,  в  обем  от  382  стр.)  е 
актуализирано  продължение  на  монографията 
"Международен  туризъм",  (Издателство „Матком", 
София,  2009),  в  която  е  анализирана 
статистическата  информация  за  състоянието  на 
международния  туризъм  за  2000  г.  (като  базова), 
2004, 2005, 2006 и 2007 година. Тъй като туризмът е 
интензивно  развиващ  се  отрасъл  на  световната 
икономика,  през  2011  г.  се  наложи  да  бъде 
обобщена  и  анализирана  статистическата 
информация  за  2008  и  2009  г.,  а  при  наличие  на 
такава ‐ и за 2010 година.  
Обект  на  изучаване  в  монографичния  труд  е 
състоянието  на  международния  туризъм  /през 
2006,  2007,  2008,  2009  и  2010  г./  по  основните 
параметри  на  СТО:  международни  туристически 
пристигания,  постъпления  от  международния 
туризъм,  постъпления  от  един  турист,  разходи  за 
международен  туризъм,  салдо  от  международния 
туризъм.  Направена  е  характеристика  на 
туристическите  ресурси  на  основните  дестинации 
за  регионите  Европа  (анализът  е  по  подрегиони), 
Америка,  Африка  и  Близък  Изток,  Азиатски  и 
Тихоокеански регион. 
В изданието от 2009 г. се обосновахме с конкретни 
примери,  че  критериите  на  СТО  еволюират  във 
времето  по  отношение  на  туристическата  подялба 
на  света  и  затова  причисляваме  регион  Близък 
Изток към Азиатски и Тихоокеански. 
В  това  монографично  изследване  се  придържаме 
стриктно към подялбата на СТО.  
Предмет на изследване са водещите 5 дестинации 
от  всеки  подрегион  (Северна  Европа,  Западна 

Европа, Централна и Източна Европа, Южна Европа 
и  Източно  Средиземноморие)  на  регион  Европа, 
водещите  10  дестинации  на  регион  Азия  и 
Тихоокеански  басейн,  водещите  9  дестинации  на 
регион  Америка  и  водещите  дестинации  в 
регионите  Африка  и  Близък  Изток,  за  които  има 
актуална информация. 
Целта на изследването е установяване състоянието 
на  международния  туризъм  в  основните  световни 
региони  по  основни  параметри,  разкриване  на 
съществуващите  закономерности,  проблеми, 
регионални особености и някои тенденции. 
За  постигане  на  така  формулираната  цел  се 
решават следните задачи: 
1.  Анализ  на  регионалната  подялба  на  света  и 
обосновка  на  предложения  и  виждания  за 
оптимизирането й; 
2.  Изследване  състоянието  на  международния 
туризъм  по  направления:  пристигания, 
постъпления,  постъпления от  един  турист,  салдо и 
разходи; 
3.  Разкриване  на  регионалните  особености  за 
водещи  дестинации  и  на  основните  тенденции  в 
развитието на международния им туризъм; 
4.  Характеристика  на  туристическите  ресурси  на 
водещите  дестинации  във  всеки  от  изследваните 
подрегиони и региони. 
 
Характерното и специфичното за 2008 и 2009 г. е, че 
световната икономическа и финансова криза оказа 
негативно  влияние  върху  развитието  на  световния 
туризъм.  Според  СТО  намаляват  международните 
туристически  пристигания  и  постъпленията  от 
международния  туризъм.  Това  се  отрази  и  върху 
постъпленията от един турист, и върху темповете на 
растеж.  През  2010  г.  международният  туризъм 
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доказа,  че  е  стабилен  и  динамичен  отрасъл  като 
реализира  ръст  за  2010/2009  г.,  независимо  от: 
продължаващата икономическа и финансова криза 
в  някои  големи  пазари;  стихийните  бедствия  в 
редица  страни;  политическите  и  социалните 
конфликти в Северна Африка и Близкия Изток. 
За  привързването  на  т.н.  "добри  практики", 
разкрити  при  анализа  на  съответните  дестинации, 
към  нашата  туристическа  практика  са  използвани: 
информация  за  състоянието  на  нашия  туризъм 
/получена  от  бившата  Държавна  агенция  по 
туризъм,  Министерството  на  икономиката, 
енергетиката  и  туризма,  НСИ/  и  вижданията  на 

отделни  браншови  и  неправителствени 
организации в сферата на туризма. 
В  това  изследване  на  анализ  е  подложена 
информацията  за  2000  г.  /като  базова/  и  за 
последните години  (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010) 
от  изследвания  период  с  цел  разкриване  на 
новоразвили се закономерности и тенденции. Това 
е  така,  защото  в  предишни  наши  изследвания  на 
анализ е подлагана информацията от 1990 г. насам. 
Изследвани  са  и  темповете  на  растеж  на 
съответните  параметри  за  двойките  години 
2007/2006,  2008/2007,  2009/2008  и  2010/2009 
година. 


