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ПОЛЕЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА                                
НА ТУРИЗМА 

Новият учебник-монография на доц. д-р Иван Дунов е посветен                    
на безспорно интересна и актуална проблематика, която в своята цялост е           
все още недостатъчно изследвана у нас.* Авторът, който е добре известен               
в средите на професионалистите в тази сфера, се е постарал да раз-              
гледа (доколкото това е възможно в една сравнително кратка моно-              
графия) възможно най-всеобхватно целия комплекс от проблеми, пряко               
или косвено свързани с икономиката на съвременната туристическа 
индустрия. Това прави неговия труд полезен за доста широк кръг от       
читатели. 

Логично основно място в монографията заема първата от трите основни 
части, озаглавена (може би не съвсем точно) “Теория, методология, практика”. 
Това е напълно оправдано с оглед на анализираната в тази част 
проблематика. Практически всяка глава тук съдържа ценна информация както 
за изследователите, работещи в тази област, така и за специалистите от 
туристическия бранш. 

Основополагащи в теоретико-методологическо отношение са главите: 
“Място, роля и значение на туристическата индустрия в съвременната 
икономика”, “Туристически пазар – същност, структура и особености на 
функциониране” и “Ефективност на туристическата индустрия”. 

Останалите три глави в тази част са в сравнително по-висока степен 
разработени в практико-приложен аспект и са посветени на някои от най-
значимите и актуални проблеми на туристическата индустрия, свързани с 
маркетинга на туристическите услуги, както и с целите, механизмите и 
институциите на държавната политика в областта на туризма. 

Специален интерес представлява анализът, съдържащ се в 
заключителната шеста глава на първа част, озаглавена “България в 
международния туристически обмен”. 

Втората част на монографията е посветена на въпросите, свързани с 
транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. Този кръг от въпроси    
също е анализиран комплексно, достатъчно подробно, конкретно и 
всеобхватно, като е отделено специално място (в четвърта глава) на 
съвременните проблеми на хотелиерския и ресторантьорския бизнес в 
България. 

Третата заключителна чат на монографията съдържа кратък анализ на 
основните въпроси на туризма в сферата на културно-историческото 
наследство. Проблемите в тази специфична област са все още сред 
сравнително слабо изследваните от български автори. Поради това 
информацията и анализите, съдържащи се в тази част, несъмнено 
представляват принос на автора към постиженията в наличната литература по 
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въпроса. Тук е отделено място и на специфичните въпроси, свързани с 
българското културно-историческо наследство и неговата “конвертируемост” в 
сферата на международния туристически обмен. 

Към безспорните достойнства на монографията би трябвало да се 
отнесе и живият, емоционален (понякога – прекалено), образен и достъпен 
език и стил на автора, което също допринася за разширяване кръга на 
потенциалните читатели. 

Разбира се, книгата не е лишена и от някои (предимно второстепенни и 
частични) пропуски и недостатъци, които обаче не накърняват съществено 
нейните безспорни достойнства. 

Например въпросите, свързани с културно-историческото наследство и 
по-специално - това на България, биха могли да се анализират по-подробно и 
задълбочено, независимо че те са малко встрани от централната тематика на 
монографията. 

Вътрешната структура на някои глави също би могла да се 
усъвършенства и прецизира. Уместно би било учебникът-монография  да 
завършва с общо заключение, което да съдържа в пределно кратък вид 
основните изводи от направения в изложението анализ. На места се срещат 
ненужни отклонения, пояснения, излишни (по същество) подробности, раз-
мишления, позовавания на други автори и т.н. 

Въпреки тези и някои други (по-второстепенни и несъществени) 
пропуски и недостатъци книгата на доц. д-р Иван Дунов представлява 
несъмнена ценност както за студенти, преподаватели и научни работници, 
така и за специалистите, работещи в сферата на туризма, а и за всички, които 
в една или друга степен се интересуват от тази проблематика. 

 
Доц. д-р Владимир Царевски 


