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УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,  

УВАЖАЕМИ МЛАДИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДОКТОРАНТИ,  

ПАРТНЬОРИ, И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,  

Това издание на научното списание за 

интелигентни иновации в Рекреативна & 

Wellness индустрия и Нишов туризъм е 

второ издание за 2019 год. Предлага се 

онлайн платформа, даваща възможност 

за представяне и публикуване на научни 

материали на млади изследователи,                          

докторанти, практикуващи специалисти, 

и водещи изследователи от национални, 

и международни мрежи за образователен, 

и научен обмен в тематичен приоритет 

на Европейскат Комисия – „Креативна и 

рекреативна индустрия“. От името на 

редакционния колегиум, за нас е 

удоволствие да ви приветстваме в този 

втори брой на електронната научна 

Платформа за 2019 г. Наш приоритет са 

научни публикации на млади 

изследователи и докторанти. Вярваме, 

че техните научни резултати ще 

допринесат за изграждането на 

икономика основана на знанието и осигуряваща приобщаващ интелигентен растеж. 

Убедени сме, че те ще са бъдещите научни лидери в Рекреативната (Wellness) 

индустрия и Нишов туризъм и научните резулати от изследванията ще се превърнат 

във фундамент за подобряване качеството на крайните продукти в подкрепа на 

здравословния начин на живот за всички социални категории. Нашите рецензенти са 

експерти представители на Глобъл Wellness Институт, Всерусийския Wellness & Spa 

Съвет, Световния Клъстер за здравословно стареене, Балканския Клъстер за здравен, 

Wellness & SPA туризъм, както български и чужди: университети, научни институти, 

представители на български министерства и общини, неправителствени организации, 

собственици на Wellness & Spa обекти, предприемачи в Рекреативната индустрия и 

бизнеса, ръководители на международни и балкански агенции и организации. 

 

Главен Редактор:  

Бистра Димитрова, дн 
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СПОРТНИ АСПЕКТИ В ИНДУСТРИЯТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

И WELLNESS & SPA ТУРИЗМА  

 

Ася Стойчева¹,  Йордан Йорданов, доктор², Симона Петкова³  

¹НСА „В. Левски“, Факултет Обществено здраве, Здравни грижи и Туризъм – докторант 

²Национален консултант по здравен туризъм към БСБСПА 

³НСА „В. Левски“, Факултет Обществено здраве, Здравни грижи и Туризъм – докторант 

 

Ключови думи: Wellness & SPA, Рекреативна двигателна активност и спорт, Нишов 

туризъм.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Спортният аспект на Wellness & SPA продуктите е водещ акцент, насочен изцяло към 

удовлетворение на потребностите на хора от различни възрасти и професионални общности 

вече и в България (Александрова, 2012; Полименов, 2014; Вълев, 2015; Димитрова и кол., 2006; 

Димитрова, 2018; Бахчевански, 2019;). Терминът Wellness е от англо-американски произход, 

както и думата „рекреация”. Понятието Wellness е съставена от две думи: „Well-ness превеждана 

като добър процес на богоденствие, приятно изживяване, добро настроение и/или здраве и 

втората дума Fitness- превеждана като физическа кондиция, енергизиране, свежест (Димитрова, 

2010, 2010a, 2019). 

       Десетките почитатели на „Wellness културата” не са „спортен тип” субекти, а градски тип 

хора, преоткриващи значението на движението и спортните занимания от позицията на 

самостоятелното прозрение (Trendafilov et all., 2013; Polimenov, 2014; Nesheva, 2015; Dimitrova, 

2014, 2019; Doncheva et al., 2016; Stoychev, 2019; Александрова, 2013, 2019; Нешева, 2016, 

2016а, 2018). Посредством запознаване с чуждия позитивен опит на познати или приятели в 

сферата на физическата култура и спорта (Тренева, 2013; Вълев и кол., 2014, 2015, 2018; 

Чипева, 2018, 2019, 2019а, 2019б). Резултатът за повечето от тези любопитни, заради 

осъзнатата безизходица, наши съвременници е свързан с процеса на култивиране на нова 

съвременна култура на потребление на спортен профил SPA & Wellness програми и видове 

услуги.  

          Безспорен е факта, че през последното десетилетие филмите, медиите и рекламата също 

помагат на много представители от този контингент, жители на планетата да достигат до тази 

ценност, провокирани и от своята любознателност и загриженост за собственото си здраве и 

физическа форма. Много от тях чрез компютърната си грамотност, седейки без подвижно десетки 

часове в офиси и чатейки в различни форуми, споделят с милиони съмишленици своя проблем 
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на „заложници и жертви” на света и средата в които живеят. Последващи посещения във 

виртуални и реални фитнес и спортни клубове, басейни и SPA салони отключват още повече 

интереса и стремежа им за търсене на изход от осмислената постепенна атрофия и патология не 

само на физическо, но и на психо-емоционално ниво.  Това е своеобразната „стълбица”, водеща 

десетки милиони хора по света в първите години на ХХІ век, към осмисляне на значението на 

SPA  и Wellness услугите, аранжирани с висока доза спорт и рекреация като без алтернативни 

форми и жизнено важни компоненти на здравословния стил на живот, активния отдих и почивка 

(Драчова, 2008). 

             От 35-40 години Wellness & SPA продуктите и  програмите за възстановяване на 

физическия тонус, психиката и емоционалния статус на работещите и живеещи в наситена с 

напрежение и стрес околна среда съвременни жители на развитите държави, бележат ежегоден 

ръст в рамките най-вече на свободните от работа и битови задължения периоди, под формата на 

ваканционни и „уикенд туристически пакети” или програми. Туристите от различни възрастови и 

социални групи придобиват чрез приобщаването си към идейната база на здравословния начин 

на живот, труд и отдих все по-голям интерес и към Wellness&SPA културата на потребление на 

групи комбинирани  услуги и дейности свързани с психо-физическото и емоционално здраве на 

съвременния човек. 

 

МЕТОДИКА  

Приложен е теоретичен и конструкт анализ на специализирани източници: речници, монографии, 

книги, нормативни документи, Закон за туризъм, продукти в практиката, оригинални изследвания. 

Същността на философията заложена в този „терминологичен тандем – Wellness & SPA” SPA  /от 

латински - „Здраве чрез вода”/ и Wellness /поддържане на хармония между тялото, разума и духа/ 

води до връщане или преоткриване на здравословния и природно-съобразен начин на живот. В 

България през последните години в повечето от изградените Wellness & SPA обекти в градските 

зони и курортите, смисълът на девиза „Здрав дух в здраво тяло” се възражда и постепенно се 

превръща в компонент на една модерна интерпретация или в българския прочит на тази 

световно налагаща се философия или модел за хармонизиран стил на живот. 

          С това може да се обясни и причината, поради която съвременния  Wellness & SPA пакет 

от услуги в „индустрията на свободното време” и туризма включва освен лукс и комфорт много 

спорт, форми на движение, активен отдих и….усмивки в чиста природна среда и позитивни в т.ч. 

хоби забавления като компоненти на съвременната формула за рекреация: 
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Wellness & SPA услуги 

                                     

                                   

 

Рекреация     Спорт     Отдих 

РЕЗУЛТАТИ 

Нишовият туризъм като световен феномен става и световно призната, носеща платформа за 

култивиране на нова физическа култура и индивидуален подход към двигателната активност 

на неговите клиенти. Спортните програми в туристическия асортимент акцентират 

основно върху обездвижения и подложен на многостранни вредни въздействия наш 

съвременник. Чрез тях спортните инструктори и аниматори помагат на туриста да се 

преориентира към традиционни и нови атрактивни спортни занимания. По време на 

годишният отпуск и краткотрайните почивки в края на седмицата или отпуските, гражданите на 

редица силно урбанизирани световни центрове ползват най-разнообразни индивидуални и 

групови спортно-развлекателни Wellness & SPA програми в крайградски и курортни зони или 

далеч от местата за работа и живот. 

          Възстановяването чрез формите и методите на Wellness&SPA релакса на физическите и 

творчески възможности на гражданите в развитите индустриални държави подложени на високо 

физическо и особено на психическо натоварване през последните години е обект на 

задълбочени и комплексни интер-дисциплинарни изследвания. Разработки на специалисти и 

преподаватели в редица институти и университети първоначално в САЩ, а в последствие в 

Европа и други развити държави по света, налагат различни научно-приложни модели за 

компенсиране негативния ефект върху здравето и работоспособността на хората. В тази връзка 

акцента е поставен основно върху нуждите и проблемите на потребителите на Wellness & 

SPA услуги в активна трудова възраст, породени от стреса и напрежението, които ги 

преследват ежедневно в тяхната жизнена градска и работна среда. 

 Един от най-масовите проблеми на натоварените служебно и принудените да работят 

повече от 8-10 часа хора е обездвижването им в младежка и зряла възраст, както и липсата 

на мотивация или интерес към лична физическа и спортна култура или образованост. 

Продължаващите проучвания, доказват и затвърждават преките връзки на здравето и 

работоспособността на съвременния човек с неговия здравен статус или с баланса на 

физическото и емоционалното му състояние. Медицински и социално-психологически 

изследвания илюстрират негативна картина, оформяща още от средата на ХХ–ти и началото на 

ХХІ век остра необходимост от пазарно ориентирана система за борба с тази обществена 
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тенденция, водеща до сериозни аномалии и обществена пандемия. Така обществената тревога 

породи самото активиране на спортно-туристическите форми и превръщането им в алтернативна 

система за водене на тази борба с обществено значимите проблеми, свързани най-вече със 

стреса и замърсената болестотворна градска среда, както и зависимостта от тютюнопушенето и 

алкохола. Здравните туристически продукти в рамките на международния туризъм (Велас и кол., 

1998) са следствие от политиката и нуждата от подобряване на здравните стандарти в т.ч. в 

профилактика на здравето чрез спорт и повишаване на сротната култура. 

 Различни инициативи в различни обществени среди в западните държави бяха и са 

насочени към създаване на нова идеология или философия за промени в начина на живот на 

стотици милиони „заложници” на бизнес-амбициите си. Забързани в ежедневието към „правенето 

на пари или кариера”, лишавайки се от сън, пълноценно хранене и отдих те стават постепенно 

клиенти-пациенти на здравните заведения, които пък ги насочват към компенсаторни програми за 

профилактика, лечение или рекреация. Тази тревожна пътека с негативни тенденции илюстрира 

симптомите реално на стартираща обществена патология (Йорданов, 2007), отнемаща все 

повече жертви в развития свят. Тя е породена от хронична умора и ръст в професионалните 

заболявания на работещите, както в офиси, така и в индустриални центрове в градската 

замърсена среда.  

 

ДИСКУСИЯ 

„Човешката джунглата” за големи групи нейни обитатели-живи същества, превърна постепенно 

Wellness & SPA философията в концепция за оцеляване и успешна формула за спасяването на 

човека от нездравословните му модели и навици на живот!  Появи се и се утвърди нова 

ценностна система в развитото Западно общество, издигащо спортно-туристическите и 

развлекателни групи услуги във форми за превенция на болестите и компенсиране на 

комплексното натоварване в т.ч. чрез разнообразни групови и индивидуални програми в 

градски и курортни  Wellness & SPA салони, клубове, фитнес-центрове, студия и хотелски 

комплекси.  

 Рекламните послания и промоциите на програми, наложиха трайно образа на клиента на 

Wellness&SPA обекти за услуги да се свързва най-често с идеала за хармония между духа, 

тялото и разума, популяризирани чрез ежедневния стил на живот на обществено популярни 

личности, принадлежащи към т.н. спортния тип потребители. Това са личности приели Wellness 

нормите за стремеж към баланс на най-важните жизнени функции в ежедневния живот. Сред тях 

са десетки холивудски артисти, политици, популярни певци, спортисти и манекени. 
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 Това е така вероятно, защото и „бащата” на Wellness философията в САЩ, а и в света 

Доналд Ардел е страстен спортист с активно, десет годишно участие във възрастовата си група в 

масови кросове и плувни състезания практически до своята 80-та годишнина. Наричан 

„Шварценегер или Елвис Пресли” на Wellness култуата, „мистър Дон”, както на шега го наричат 

милионите му последователи е професор в няколко университета на САЩ. Той е известен учен и 

общественик, практикуващ в живота си триатлон, плуване, тенис, любител е бил на фитнеса, на 

спортните игри и състезания с шеговит развлекателен характер. Професор Ардел е основател и 

член на бордовете на Националния институт по Wellness на САЩ и Американската асоциация 

на лидерите в оздравителния и фитнес сектор, стартирали своята дейност след масовата 

популяри-зация на Wellness ценностите най-напред в щати като Флорида, Невада и Калифорния. 

 В туристическите градове на САЩ в южните щати стават популярни моделите за 

привличане на свръх натоварените и заети с бизнес или не намиращи личен мотив за спортуване 

и движение местни жители и гости чрез спортни-фестивали и празнични преживявания. 

Работещите по 10-12 часа в денонощието жители на мегаполисите се провокират чрез реклами и 

образователно-промоционални програми и кампании за участия в масови състезания, конкурси 

по танци и надпревари, весели масови игри за развлечение с цел разтоварване и „ново 

зареждане на батериите” с подходящи и интересни форми за физическа натовареност и 

психо-емоционален релакс.  

 Сам Дон Ардел през лятото на 2003 г. участва като име и символ на „Уелнес фиестите” в 

град Тампа, Флорида лично поканен от кмета на града, за да популяризира и привлече с името 

си десетки хиляди гости и местни граждани в спортно- развлекател-ни атракции и състезания на 

морския плаж, по улиците и спортните площадки на града.Станал традиционен този няколко 

дневен празник не акцентира на конкурси: кой повече бира ще изпие или колко на брой торти ще 

изяде, а продължава да се организира под спортно-развлекателно по смисъл мото, 

разпространено от Ардел и в други щати и градове. Посланието на шоуто е разделено според 

профила на състезанията, които са свободно избираеми, като например под флага на четири 

популярни наименования: „Най-бърз”; Най-активен”; „Най-свободен” и „Най-Весел”.  

 Всички състезания и развлечения включват такива масови девизи, обвързани с конкурси 

за туристи от различни възрастови групи и с нетрадиционни форми на физически и забавни 

надпревари, семейни игри и спортна анимация. Наградите също са част от незаменимата 

атмосфера, формираща нови форми на адаптиране към Wellness философските критерии за 

сетивен комфорт и психо-физически баланс чрез спорт, приятни преживявания и 

съпреживявания, водещи до лична удовлетвореност и самочувствие. Един популярен пример в 

тази шоу листа включва под „строгия надзор” на пенсионирани инструктори от морската пехота 
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да се потят и пъшкат дебелаци или отпуснати счетоводители и застрахователни агенти, офис 

мениджъри и касиерки в магазини придобили право да участват в т.н. „Милитъри SPA  

състезания” и т.н. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение можем да обобщим, че по подобие на американските работохолици, днес в 

страните с развиващ се Wellness&SPA Нишов туризъм и в Европа в т.ч. и в нашата страна за 

този контингент потребители се предлагат ваканционни и краткотрайни туристически пакети за 

отделните възрасти. Тези разнообразни продукти на туристическите предприятия са разработени 

с отчет нивото на здравна и физическа култура на целевите групи клиенти и са  профилирани 

според индивидуалните предпочитания. Научно-приложните постижения на много сфери на 

познанието в съвременния свят вградено в норми, режими за хранене, двигателна активност и 

естетически критерии подпомагат развитието на спортния профил продукти в Wellness&SPA 

туристическото обслужване, включвайки комбинирани спортно-развлекателни занимания и 

емоционални преживявания. В частност това са, на пример традиционни и нови SPA  водно-

рекреативни, спортно-възстановителни и културно-естетически групи услуги реализирани в 

комфортна и луксозна среда в която всеки гост е обгрижван с любезност и внимание, за да се 

чувства специален. 

 Целенасочено за т.н. спортен или атлетичен тип потребител в туристическата 

индустрия, работещите маркетинг-специалисти, кинезитерапевти, спортни и фитнес инструктори, 

аниматори и консултанти в Wellness&SPA обектите предвиждат най-често менюта включващи:  

 

 

-Фитнес, гимнастика, йога и медитация                  -  Тенис, голф, плуване, колоездене 

-Бойни изкуства, Аеробика и каланетика                 -  Колективни спортове, разговори 

   -Трениране на любим спорт за поддържане               по време на гледане на спортни 

       добра форма и обща кондиция                                    състезания, 

- Хоби занимания/езда, лов и риболов/                     - Любими танци, весели игри в т.ч. 

                                                                                         за семейства с деца и много други. 

 

 В крайна сметка тези пазарни тенденции ще формират в процеса на евроинтегра-цията 

на България в близките години нови възможности за реализация на млади спортни специалисти 

СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕНЮ 
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със средно и висше образование в една перспективна сфера, предлагаща им успешна 

професионална реализация в туризма и „индустрията на свободното време”.  

              В този аспект това е и едно пазарно-мотивирано и обществено значимо 

предизвикателство към завършващите днес бакалаври и магистри в НСА ”В.Левски”, свързано с 

нуждата от допълнителното им специализиране чрез обучение и квалификация по 

предприемачество, мениджмънт и маркетинг на съвременните SPA  и Wellness обекти и 

заведения, функциониращи в градската среда и курортните зони на страната. Високо 

подготвяните през идните години спортни инструктори, треньори, спортни аниматори и 

кинезитерапевти, знаещи няколко чужди езици имат своите шансове да работят в действащи 

обекти или да открият собствени школи, практики и сектори в SPA  и Балнео-хотели и спортно-

туристически центрове, работещи с български и чуждестранни граждани целогодишно! Това ще е 

отлична възможност за реализация на бизнес-проекти на много млади спортни-предприемачи и 

реален принос в процеса на търсене на нови и перспективни  форми за преструктуриране на 

българския масов-социален, но и ВИП туристически продукт, насочен към по-платежно 

способната туристическа клиентела от страната и чужбина. 
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Ключови   думи:   Матричните инструменти,   технология на обслужване, ресторантьорски 

продукт, нематериален продукт, иновативни технологии 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Значимата социална роля на рекреативната индустрия и в частност здравословният стил на 

живот привлича научните интереси на широк кръг учени, които използват все по-разнообразни 

интердисциплинарни научни инструменти в своите изследвания (Trendafilov et all., 2013; 

Александрова, 2013, 2019; Dimitrova, 2014; Doncheva et al., 2016; Нешева, 2016, 2018). През 

последното десетилетие рекреативната индустрия разглежда двигателната активност и 

здравословното хранене като едно единно цяло за многофакторно въздействие върху 

персоналното здраве (Вълев и кол., 2014, 2015; Нешева, 2016а;  Бахчевански, 2019; Димитрова, 

2018, 2019). Матричните инструменти в технологията на храните и обслужването се явяват 

възможност за създаване на условия при анализ на процесите, онагледяване на фазите при 

техниките на обработка, работа и пристъпване към хранителен инженеринг. Самата матрица в 

технологията на представяне и обслужване не е фактор за корекция, но чрез нея се 

характеризират конкретните фази в производствения процес, онагледяват се техниките на 

работа, като детайлно се инспектират конкретните процеси и се пристъпва към вземане на 

решение (Полименов, 2018).  

В ресторантьорството се преминава през различни динамични процеси както в кулинарно 

производствения блок така и в търговска зала в следствие на което се създава ресторантьорски 

продукт като функция от кулинарен продукт и технология на обслужване. Ценното в 

ресторантьорския продукт се оказва технологията на обслужване в търговска зала. Този 

нематериален продукт е систематизиран от техники и правила и трудно се подава на 

организация и управление. Разработения матричен модел от технологията на обслужване е 

форма на инженеринг целяща подобряване на фазите на производство при сервиране на 

напитки и храна (Рибов, 2007; Полименов, 2018). В цялостния технологичен път влизат 

определени техники имащи за цел подготовка на процеса за сервиране.  

МЕТОДИКА 
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За да бъдат спазени техниките от особено значение е правилната подготовка в производствения 

процес, където влизат полиране, сортиране, подготвителни процеси за зареждане и сервиране. 

Сложността в техниките на работа е обвързана в порядък, които трябва да се следва като 

последователност на зареждане, където правилата изискват да се започва от дясната страна на 

госта и първо да се зарежда основен нож, като винаги прибора се обхваща само с 

възглавничките на двата пръста а останалите са прибрани в дланта на ръката. Тези сложни 

изпълнения изискват пълна концентрация и навлизане в дълбочина в порядъка на работа и 

постоянна повторяемост, като в процеса действията се повтарят многократно но елементите 

търпят различия (www. silverservicecatering.com).  

Вследствие на различните задания и постоянна промяна по менюто са приложими 

различни елементи от зареждане по различните фази на обслужване. Процесите изискват 

определен потенциал от технически умения в компилация, наблюдаваме творчество понякога 

симулация импровизация и творчески умения. Навлиза се към наблюдения констатации анализ и 

оценка на процесите изграждане на тест за сервиране с оглед онагледяване на грешките и 

стремеж към отстраняване. В матричния модел се прилагат различни етапи от правила и техники 

при различните категории заведения за хранене и развлечения. Различните матрични модели 

могат да бъдат прилагани в различните фази от производствените процеси, някои от елементите 

са сходни и изискват само предвиждане при различните ситуации. На основата на матрицата 

могат да се разработят иновативни техники, допълнителни модели имащи възможност, както към 

усъвършенстване на процесите, а така и към създаване на дизайнерски интегрирани 

ресторантьорски продукти. Матрицата за ресторантьорство се явява инструмент, чрез които 

могат да се разработят иновативни дизайнерски хранителни продукти ( фиг.1). 

 

Фиг.1. Инструменти от ресторантьорската дейност в технологията на обслужван по 
„Innovations in Restaurant” 
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Матрицата позволява да се подобри качеството на ресторантьорския продукт и 

усъвършенства културата на обслужване. Матричният модел служи за обучение на служителите 

в ресторантьорството и е обърнат към клиентите, като се стреми да ги запознава със 

специфичностите по консумацията на конкретните ястия и да ми създава навици за подпомагане 

на обслужването (Полименов, 2014). Матричният модел в технологията на обслужване 

представлява описание на различните детайли вследствие на което се създава възможност за 

визуализация на различните техники и начини на изпълнение. Всички точки от матричния модел 

се онагледяват в зададеното пространство виждат се неправилните изпълнения и се набелязва 

най-краткия път за изправяне на процесите. Техниките са в състояние да предотвратят повечето 

от неудачните методи на работа, а и да преодолеят и времето за изработка. В матричния модел 

от технологията на обслужване всичко е строго специфично опира се на опита, като всеки един 

елемент трябва да бъде строго пресъздаден да бъде възстановен на базата на точно копие. 

Малко отклонение от стандартните техники на работа от тяхното прилагане е в състояние да се 

изопачи матричния модел и да се пристъпи към изкривяване на технологията на обслужване и 

невъзможност да се нанесат корекции.    

 

РЕЗУЛТАТИ 

Матричните инструменти се основават на разделянето на цялостната услуга на отделни етапи от 

производствения процес, които се поместват в конкретна хоризонтална диаграма 

охарактеризираща конкретните процеси на изпълнение, докато във вертикален ред се поместват 

инструментални техники. Диаграмата е представена в пет степенен порядък на взаимодействие, 

където влиза линия на частична видимост линия на взаимодействие с инвентара, линия на 

видимост, линия на контакт с клиента, линия на невидимост, контролна линия. Това са 

инструменти за едновременно изобразяване на процеса на обслужване, точките за контакт с 

клиентите и доказателства за обслужване от гледна точка на клиента. 

Начертаната схематичност е конкретна връзка между поръчката на клиентите и 

изпълнението на поръчката. За постигане на високо качествен продукт на консумация от 

съществено значение се явява предварителната подготовка към основните видове дейности, 

които са от съществено значение за удовлетвореност от организацията на обслужване 

(Луканова,  2017) и сервиза. Всички тези дейности не принадлежат към поръчката от клиента, но 

са от съществено значение към уравновесяване на подготвителните процеси и създаване на 

среда за постигане на качествено обслужване и получаване на качествен продукт. Всяка стъпка 

от процеса не се показва визуално на консуматора тя само се загатва, щрихира създава се 

насоченост към изпълнението и като цяло се постига демонстрация и подготовка към 
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пристъпване за сервиране. Самото сервиране е сложен процес и в неговата компилация са 

насочени множество от техники и процеси, които са в синхрон и не търпят компромис, чак 

завършването на процеса на детайла на неговата схематичност окончателно, създават 

хармонията на възприятието от цялостното обслужване. Такива иновативни технологии рязко 

подобряват времето за обслужване и създават възможност за по-голяма производителност и 

намаляване на разходите на труд. В практиката се наблюдават редица особености и тенденции в 

развитието на съвременните софтуерни продукти, обслужването и кулинарните технологии. 

Налице е пряка връзка между развитието и достиженията на науката и съвременните 

ресторантьорски софтуерни технологии, които при умелото прилагане и управление водят до 

качествени резултати, напълно удовлетворяващи търсенето. При електронизацията и 

компютъризацията при ресторантьорската дейност се откроява наблюдение и контрол на 

производството и себестойността на продукцията. Обслужването като сложен процес е част от 

себестойността на ресторантьорския продукт. Техники за контрол от линията за контрол 

обвързани в система, подържат ниво на прилаганите форми на обслужване, правила и 

технологии, които умело се комбинират с правилен ресторантьорски софтуерен продукт и водят 

до намаляване на себестойността на ресторантьорски продукт. Организация на процесите на 

технологията на обслужване, като „Service blueprinting” (J. Kingman-Brundage, 1989) спомага на 

ресторантьорите в разграничаване  производствените процеси в търговска зала и кухненски 

блок. Системата идентифицира недостатъците по организация на обслужване и набелязва 

иновативни възможности за усъвършенстване на разходите и подобряване на печалбата. Фокуса 

за иновиране на технологичния процес на обслужване е насочен към човешкия фактор и 

неговите умения. Нужно е да се облекчат и опростят процесите в работна фаза до толкова, че да 

са разбираеми, да са в порядък на похватност и да се реагира бързо на поръчките. Внедряване 

на иновативни предизвикателствата (Рибов и кол., 2007) за интерактивно предлагане на 

тематичното меню и неговото изпълнение не всякога се оказват ефективни и се налага 

чувствително обучение на специалистите. Практиката доказва, че ресторантьорството отдавна е 

напуснало рамката само за консумация на храна, сега от предприемачите и управителите се 

изисква да са с управленски възможности в сферата на клиентския опит. Вниманието е насочено 

към клиента и с какви приятни преживявания ще остане. Създаване на план за разделяне и 

охарактеризиране на процесите на обслужващия в търговската зала и офиса, чрез заснемане на 

действията и етапите на зареждане, сервиране и отсервиране и след внимателното 

анализиране, позволява да се иновират техниките на сервиране и да се усъвършенства 

организацията на работа. Такъв иновативен подход в организацията на обслужване подобрява 

техниките на работа, намалява разходите чрез избягване на грешките и води до ефективност. 
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Пристъпване към авангардни технологични процеси и технология на обслужване в търговска 

зала с прякото участие на консуматорите би стимулирало производството и би подобрило 

технологията на обслужване в търговска зала. Такива авангардни гурме форми на организация 

на сервиране са силвър сървис „Silvеr sarvice” и „Gueridon Service”. При „Silvеr sarvice” имаме 

аранжиране и прехвърляне на храната пред госта от общ съд, докато при „Gueridon Service” 

имаме и приготвяне на ястия пред госта, както и сервиране с участието на консуматорите.  

Матричния модел създава възможност за наблюдение и анализ за моделиране на процесите при 

вертикалната скала всяка операция се охарактеризира с определена зависимост. Тя е част от 

спазването на техниките на работа и стандарта за операционност, които се засича само чрез 

практическо изпълнение. Фокуса е към клиента към правилното изпълнение на технологията на 

обслужване в порядъка на матричния ресторантьорския продукт. Сложността е в множеството 

операции, тяхното многократно повторение при различен капацитет гости.  

 

ДИСКУСИЯ 

Инженеринговите процеси включват създаването изработването и цялостното обслужване при 

технологичните операции. Включването на клиентите в обслужването не всякога е желано то 

може да се осъществи само в подкрепа на някои операции, най вече при одобрение и 

отсервиране. Фокусирането е към една до две операции и това води до успех, но при 

разбъркване на детайлите и множеството операции се наблюдава хаотичност, което нарушава и 

порядъка на действие. Специалните случаи от технологията на обслужвате са със сложни 

операциионност, където постигането на продуктивност се наблюдава единствено само при 

спазване на техниките на работа.  

Въвеждането на иновативни процеси се осмисля при различните звена като: 

 контакта с клиента в търговската зала; 

 определяне елементите при които да се споделя контакта и конкретното място; 

 взаимодействието на контакт при технологичните операции на сервиране на напитки и 

храна; 

 въвеждане на стандарти за време за изпълнение, на операциите за време. 

Въведения стандарт е валиден за определена категория заведения за хранене и развлечения, 

както и за клиенти от определена целева група при която, при различните хранения се 

наблюдава и нееднородност поради големия брой гости. Самата матрична технология на 

обслужване е линеен процес състоящ се от различни последователни техники. Всички операции 

са от порядъка на линията на видимост и се изпълняват в търговска зала. След което следва 

настаняване на гостите и пристъпване към сервиране на напитки. Първото нещо с което се 
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започна при обслужването е отварянето и сервирането на безалкохолната напитка, това е и 

първия контакт с клиента, това е сложен процес касаеш разливане на напитката в чашата по 

определена техника. Това е и така наречената скрита линия от линията на видимост, при която 

се попада в линията на взаимодействие. Тук се изпълняват и конкретни техники, които са 

свързани с конкретната напитка и конкретното ястие. Всички операции се извършват за 

определено време като отклонения от времевите стандарти са не допустими, допускат се 

реалистични отклонения в рамките на зададеното време. Всяка стъпка и нейното изпълнение 

опира до опита до оптималното натоварване при правилно изпълнение на техниките.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

От разгледаните матричен модел за технологията на обслужване и от охарактеризирането на 

инструментариума става ясно, че ресторантьорския продукт има разнородна и същевременно 

комплексна структура. Теорията и практиката сочат, че висококачествен и конкурентоспособен 

продукт може да съществува единствено при наличие на всички негови елементи, свързани 

синхронно помежду си. Ресторантьорската дейност днес се базира главно върху концепцията за 

цялостния ресторантьорски продукт – умело съотношение и комбинация от кулинарна продукция, 

персонал и технология на обслужване, търговска зала и атмосфера. 

От направения анализ си позволявам да формулирам следните изводи: 

1. Овладяване на матричния модел от технологията на обслужване ще доведе до подобряване 

на качеството на ресторантьорския продукт и на културата на обслужване;  

2. Създадения инженеринг по отношение на организацията на работа в търговска зала повишава 

удовлетвореността на клиентите и подобрява мениджмънта; 

3. Матричните инструменти от матричния модел от технологията на обслужване са обвързани с 

нематериалния ресторантьорския продукт и напълно отговарят на техниките и правилата по 

Български държавен стандарт /БДС/. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ И  

ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

ПО БАСКЕТБОЛ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

 

Капка  Василева, доктор¹,  Мая Чипева, доктор² 

¹,² Главен асистент, доктор, катедра физическо възпитание и спорт  
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Ключови думи: рекреация, занимания в свободното време, двигателна дееспособност, 

баскетбол, студенти, университетски спорт, технически умения, оценка 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

От прегледа на специализираната литература установихме високата популярност на 

разнообразни игри и спортове като занимание през свободното време (Димитрова, 2018, 2019; 

Нешева, 2018; Стойчева и кол., 2019; Стойчева, 2019; Петкова, 2019). Рекреативната двигателна 

активност сред младите хора и в частност студентите се превръща във все по популярна 

практика в градска, и ваканционна среда (Trendafilov, 2013; Polimenov, 2014; Dimitrova, 2014, 

2019; Nesheva, 2015; Doncheva et al. , 2016; Нешева, 2016, 2016а; Вълев и кол., 2018; Stoychev, 

2019).  

В научни изследвания на специалисти работещи в областта на здравословния стил на живот 

посочват важността от специализирано натоварване за развиване на аеробния капацитет като 

основа за подобряване на физическата дееспособност (Димитрова и кол., 2006; Димитрова, 

2010, 2010а; Александрова, 2012, 2013, 2019; Бахчевански, 2019; Тренева, 2013; Вълев и кол., 

2014, 2015; Полименов, 2014, 2018; Вълев, 2015).  

 В тази научна разработка е фокусирана върху социалните и здравословни функции на

баскетболната игра в системата на рекреативната двигателна активност и е популярна практика 

в индустрията на свободното време. Успоредно с развитието на играта се видоизменя и нейната 

роля в тази система. В първите години след създаването на играта тя се е използвала за отмора 

и развлечение. По-късно се оказва полезна за повишаване на функционалните възможности на 

занимаващите се. Днес баскетболът се разглежда като средство за многостранно развитие и 

укрепване на здравето и за задоволяване на естетическите нужди и духовните потребности и на 

занимаващите се, и на публиката. Баскетболната игра носи в своята същност висок емоционален 

заряд. Високи са изискванията към интелектуалните, моралните и волевите качества на 

състезателите. 

Учебният процес по физическо възпитание във ВУЗ се осъществява чрез следните форми :  

- Задължителни; 
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- Изборно-задължителни; 

- Изборно-самостоятелни. 

В последните години се е наложила изборно-задължителната форма, която дава 

възможност на студентите да овладяват и практикуват определен вид спорт в профилирани 

групи. Тук е необходимо да се отбележи, че баскетболът заема призово място сред спортовете, 

към които студентите проявяват афинитет. Във всички висши училища има профилирани групи 

по баскетбол. 

МЕТОДИКА 

Провеждане и организация на заниманията по физическо възпитание и спорт в ТУ - 

София през учебната  година - съгласно ЗФВС, студентите трябва през време на следването си 

да направят 240 часа занимания по физическо възпитание и спорт. Учебно-тренировъчният 

процес се провежда в четири семестъра за студентите от първи и втори курс (по две занимания 

седмично), като видът спорт е свободно избираем. Тестирането на двигателните възможности и 

техническите умения, извършихме с цел въвеждане на оценка по спорт, чрез която очакваме 

студентите да са още по-мотивирани и активни в участието си в часовете по спорт, в частност в 

профилираните групи по баскетбол. Целта и задачите на изследването са да се установи 

равнището на двигатента дееспособност и на спортно-техническите умения на студентите от 

профилираните групи по баскетбол на ТУ – София. На база на получените резултати 

извършихме сравнителен анализ между показателите за двигателна дееспособност и спортно-

технически умения и се изготви критерий за оценка по физическо възпитание. Изследването е 

проведено поетапно през месеците октомври - април в период от две години. Обект на 

изследване са студентите от 8 профилирани групи по баскетбол на Техническия университет. Те 

включват общо 142 студенти, от които 114 мъже и 28 жени. За нуждите на изследването 

студентите са тестирани по общо 8 показателя, които сме разделили в 3 групи: 

1. Морфофункционални показатели 

- Ръст 

- Тегло 

- Гръдна обиколка пауза 

- Гръдна обиколка – дихателна разлика 

2. За двигателна дееспособност 

- Сила на долни крайници – скок на дължина с два крака от място за мъже и жени 
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- Сила на горни крайници – за мъже набиране на висилка с горен хват, за жени – 

повдигане към гърди на 10кг мини щанга от стеж 

- Сила на коремните мускули – изравяне от тилен лег до седеж с ръце зад главата 

за мъже и жени 

3. За спортно - технически умения 

-  Стрелба в движение с удобна ръка след двукрачков ритъмза една минута. 

Отчита се броя на вкараните спрямо изпълнените стрелби 

При изработването на оценките в таблица 1(мъже) и таблица 2 (жени) е ползван методът на 

персентилите, като е приложена система за оценка: „слаб“, „среден“, „добър“, „много добър“ , 

„отличен“, изразена и в цивров вид от 2-6. 

Резултатът, показан от студента в различните тестове се намира в определени граници, 

отразени в табличен вид.  

 Общата оценка /Z/ за физическа дееспособност се формира по формулата 

            X1+X2+X3 
Z=  ————— 

3 
където Х1, Х2 и Х3 са резултатите в приложените тестове – напр. 

4+5+6 

Z=   ————— = 5 /мн. добър/ 
   3 

Крайната оценка /V/, включваща физическа дееспособност и спортно-техническа подготовка /S/ 

се определя по формулата 

Z + S 

V=————— 

2 

/S – оценка от спец. тест за спортно-техническа подготовка/ 

РЕЗУЛТАТИ 

 Прилагането на метода на персентилите и вариационния анализ позволи да бъдат 

разкрити средните нива на вариативността на показателите от 2 и 3-та група, двигателна 

дееспособност и спортно – технически умения.  

 Показателя скок дължна от място, характеризиращ двикателната дееспособност, показва 

значими различия. Тук стойностите варират от 150 до 270 см при мъжете и между 110 и 200 при 

жените. При вториат показател – сила на горни крайници  1 до 15 мъже и 4 до 23 жени. При 
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показателя сила на коремните мускули стойностите варират между 14 до 94 при мъжете и 15 до 

81 при жените. Разсейването и при трите показателя е сравнително малко. 

Морфофункционални показатели от първа група (фигура 1 и 2), нямат отношение към 

настоящото изследване, но ни носят информация за общото телесно състояние на студентите. 

Таблица 1: 

Регистрирани стойности за морфофункционалните показатели при мъже 

Оценка Сила на 
долни 

крайници 

Сила на 
горни 

крайници 

Сила 
коремни 
мускули 

Спец. тест в 
движ. 

Спец. тест 
наказетеле 

удар 
Словесна Цифр. 

Слаб 2 под 160 Под 1 Под 15 Под 7/2 Под 10/2 
Среден 3 От 160 до 185 От 1 до 4 От 15 до 32 От 7/2 до 9/1 От 10/2 до 

10/5 
Добър 4 От 185 до 235 От 4 до 11 От 32 до 65 От 9/1 до 12/5 От 10/5 до 

10/7 
Мн. добър 5 От 235 до 260 От 11 до 14 От 65 до 93  От 12/5 до 

13/12 
От 10/7 до 

10/9 
Отличен 6 Над 260 Над 14 Над 93 Над 13/12 Над10/9 

 

Таблица 2 

Регистрирани стойности за морфофункционалните показатели при жени 

Оценка Сила на 
долни 

крайници 

Сила на 
горни 

крайници 

Сила 
коремни 
мускули 

Спец. тест в 
движ. 

Спец. тест 
наказетеле 

удар 
Словесна Цифр. 

Слаб 2 Под 120 Под 5 Под 16 Под 6/1 Под 10/2 
Среден 3 От 120 до 

135 
От 5 до 8 От 16 до 

33 
От 6/1 до 8/2 От 10/2 до 

10/4 
Добър 4 От 135 до 

179 
От 8 до 17 От 33 до 

52 
От 8/2 до 

10/7 
От 10/4 до 

10/6 
Мн. добър 5 От 179 до 

190 
От 17 до 

22 
От 52 до 

80 
От 10/7 до 

11/10 
От 10/6 до 

10/8 
Отличен 6 Над 190 Над 22 Над 80 Над 11/10 Нод10/8 

На фигури 1 и 2 са показани средно аритметичните стойности на морфофункционалните 

показатели. Фигура 1 - мъже, ръст 180,42см, тегло 74,98кг, гръдна обиколка пауза 93,84см, 

гръдна обиколка дихателна разлика 8,11см.  
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Фигура 1:  Регистрирани стойности при мъже 
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Фигура 2: Онагледяване на показателите за жени, ръст 168см, тегло 54,82кг, гръдна обиколка 
пауза 86,28см, гръдна обиколка дихателна разлика 6,03см 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, проведеното от нас изследване показва, че най-слаби са резултатите на 

студентите при теста за сила на долните крайници, от показателите за двигателна 

дееспособност. Резултатите при специалния тест за спортно - технически умения са доста добри, 

което се дължи на това, че в профилирните групи по баскетбол се записват предимно студенти, 

които са го практикували в училищата или на друго място.  

Препоръки за практиката: Нашият практически опит показа необходимостта и ефективността на 

педагогическия напредък, когато се работи с акцент върху взривна сила на долни крайници. 
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ЕЗДАЧА В 

ДИСЦИПЛИНАТА ИЗДРЪЖЛИВОСТ В КОННИЯ СПОРТ 

 

Юри Вълев¹, Ружа Недкова-Иванова, Васил Димитров 

¹Доцент, доктор, катедра Технически спортове 

Национална спортна академия „В. Левски“ 

 

Ключови думи: ездачи, психофизическа подготовка, издръжливост, конен спорт, рекреативна 

индустрия, здравна превенция, анкетно проучване. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

През последното десетилетие, съществена част от Европейското научно пространство заемат 

проучвания относно различни двигателни практики, използвани за превенция на здравето от 

хронични оплаквания: отпадналост, паник бутони, социален и професионален стрес, апатия, 

ленивост и др. (Димитрова, 2017, 2017а; Нешева, 2007, 2012, 2016; Вълев, 2013). Водещи 

изследователи в областта на здравословния стил и качество на живот посочват важността от 

специализирано натоварване за развиване на аеробния капацитет като основа за подобряване 

на физическата дееспособност (Dimitrova, 2013; Trendafilov, 2013; Нешева, 2016а, 2018; Вълев, 

2018; Dimitrova et al., 2018, 2018a).  

Спортната подготовка като система се състои от следните съставки (страни) – физическа, 

техническа, тактическа и психологическа. Тези страни на подготовката са свързани в единство – 

личността на спортиста.  Реализацията, спортният резултат показан по време на състезанието е 

продукт на интегралната изява на личността. В този смисъл подготвеността е интегрална 

характеристика на личността на спортиста. (Янчева, 2006) 

В конния спорт тяхната свързаност е от решаващо значение за добрия изход на всяка 

тренировка или състезание. Ето защо е важно да се проследи в конкретен момент как си влияят 

една на друга и какво влияние оказват върху състезателя по конен спорт. Темата е актуална 

предвид на това, че са провеждани малко изследвания в тази насока, а дисциплината 

Издръжливост в конния спорт придобива все по-широка популярност и в България за 10 години 

се наблюдават високи спортни резултати, без да е обърнато внимание конкретно на начините и 

методите за постигането на това.  

Психологическата подготовка е педагогически процес за усъвършенстване на психичните 

процеси, качества и свойства на личността с оглед повишаване на ефективността от дейността и 

подобряване на здравето. Тоест психичната подготовка е педагогически процес за формиране на 

психична готовност. Целта на психологическата подготовка е да се формира психична готовност 

(подготовка) за действия в екстремални ситуации (Кайков, 1998). 



 
 

Международно научно списание за иновации 

 29 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм 2019 / 2 

При високото спортно майсторство при реализирането на върховите спортни постижения от 

съществено значение е изявата на индивидуалността, творчеството, уникалността на конкретния 

състезател.  А непредсказуемостта на резултата от състезанието е една от същностните 

характеристики на спорта (Янчева, 2004). 

Според Янчева (2004), може да става дума за различен тип външни фактори – неконтролируеми 

природни явления, настилка, непредвидени опасности, поведение на публиката, съдиите, 

треньора, непривично осветление и много други. Тези фактори предизвикват индивидуални, 

субективни, нееднозначни преживявания у спортиста и окозват различно влияние върху 

състезателното поведение и реализация. В резултат на това, въздействията на средата 

придобиват обективно-субективен характер, като извеждат на преден план ролята на психичните 

фактори при управление на спортната подготовка.“ 

Психологическата подготовка е тясно свързана с психическата готовност. Психическата 

готовност е динамично развиващо се състояние на спортистите в процеса на учебно-

възпитателната работа. Това налага нейното контролиране с оглед да се познава равнището на 

развитие на общата предсъстезателна психическа готовност в процеса на цялостната спортна 

подготовка, т. е. да се диагностицира психическата готовност. 

Димитър Кайков (1998) разделя психичната готовност на обща и специализирана. Общата се 

формира, когато психичната подготовка се провежда в процеса на спортната дейност системно и 

продължително време, а специализираната, когато психичната подготовка е насочена към 

формиране на психични явления, необходими за определена дейност и вид спорт. 

Ситуативната психофизическа готовност е изградена от две взаимновлияещи си страни - 

психическа и физическа. Според Д. Кайков (1980), за да се регулира психическата дейност, е 

необходимо да се оптимизира ситуативната психическа готовност и адаптацията на човека 

(вътрешното самонастройване и външна нагласа на организма), тъй като именно по 

ситуативната психична готовност се съди за надеждността на човека в екстремални ситуации 

(Кайков, 1998). Според Румян Христов (2009), за да се изпълнят тактическите задачи успешно, от 

съществено значение е добрата психическа подготовка на спортистите (Христов и кол., 2009) 

Стресът и тревожността в спорта са едни от ключовите фактори за спортното постижение. 

Методите за измерване на тревожността в спорта са чрез физиологични измервания, 

биохимични изследвания и попълване на въпросници (анкети).  

Най-популярните инструменти за измерване на тревожността са различни въпросници поради 

тяхното удобство, бързо приложение и лесно изчисляване на резултатите. (Домусчиева - 

Роглева, 2009) 
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Физическата готовност включва физическите (двигателните) качества – сила, издръжливост, 

бързина, гъвкавост и ловкост. 

За анализ на специализираната подготовка на ездача и в частност качеството издръжливост 

прилагаме компонентите на физическата и психическата подготовка по Fisher et al., 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички посочени качества за психическата подготовка на ездача изграждат допълнително 

позитивна представа за самия себе си, позитивно поведение, позитивни очаквания, добро 

поведение и представяне (Fisher et al., 2016). 

От своя страна контролът върху вътрешната и външната среда би могъл да повлияе 

ползотворно на евентуално възникнала тревожност, стрес или напрежение в екстремална 

ситуация, каквато е едно състезание (Fisher et al., 2016). 

МЕТОДИКА: 

Представените резултати от анкетното проучване за психофизическата подготовка на ездача в 

дисциплината издръжливост в конния спорт имат за цел да покажат връзката между 

екстремалната ситуация, на която са подложени състезателите, тяхната опитност като ездачи, 

възрастта им, пола и психофизическата им подготовка в момента на състезанието и как всички 

тези взаимосвързани фактори влияят на крайния резултат на състезанието. 

отговорност увереност 

Физическа 

подготовка 

сила скорост 

баланс 

гъвкавост 

координация 

издръжливост 

концентрация контрол 

Психическа 

подготовка 
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Основната ни тез е основана на предположението, че в дисциплината издръжливост на дълги 

разстояния от 60 км нагоре за един ден състезателите са подложени по-скоро на изпитание към 

психическата си подготовка, отколкото към физическата. Това се дължи на факта, че не са ясни 

предварително условията, при които ще протече дадено състезание, както и реакциите и 

съдействието на коня в различна среда. Ездачите са поставени пред нови ситуации и тяхната 

психика е решаваща за изхода на състезанието. 

За постигане на поставената цел на изследване сме използвали методи, както следва: 

За осъществяване на изследването е проведено анкетно проучване на състезатели по конен 

спорт в дисциплината издръжливост, взели участие на международно състезание на дистанции 

90 км и 130 км за един ден. Тази дисциплина в конния спорт е сравнително млада в България, с 

едва 10-годишна история, но заслужава внимание предвид интересния начин на провеждане и 

изпитанията, на които са подложени състезателите. Дисциплината издръжливост се 

характеризира най-общо като езда в пресечена местност по ясно очертано трасе, при което се 

спазват определени правила и условия.  

В дисциплината има различни категории, според които се изминават и различни дистанции, които 

главно варират от 30 до 160 км на ден, като съществуват и многодневни състезания (Вълев и 

кол., 2018). В този вид спорт съществена роля играе връзката между коня и ездача. Не трябва да 

се забравя, че те представляват една сложна, динамична, детерминирана система (Вълев, Ю., 

2013) и за да се постигне хармония между двете системи – ездач и кон, тя трябва да остане 

такава. Когато тази система придобие стохастичен характер, то това означава, че хармонията 

между системите е нарушена, подготовката не е достатъчна или има друг влияещ фактор.  

Ездачите в тази дисциплина са подложени на няколко екстремални ситуации: 

1. Резултатите от работата зависят не само от тях, но и от реакциите на конете; 

2. Състезанията се провеждат на различни терени, често непознати, с променливи 

климатични условия; 

Анализираното състезание беше проведено в Шумен (България) на 18-20.05.2018 г. В него взеха 

участие общо 34 състезателни двойки кон и ездач. Обект на анкетното проучване бяха общо 16 

участника от различна възраст, пол и опитност.  

Важно е да се отбележи, че климатичните условия бяха тежки (след проливни дъждове дни 

преди състезанието), което подложи участниците на допълнително изпитание и ги постави в 

екстремална ситуация. 

Анкетната карта съдържа въпроси за общото психическо и физическо състояние на ездача и 

неговия кон. На анализ са подложени само резултатите от отговорите на състезателите относно 

тяхното състояние. 
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А Н К Е Т Н А  К А Р Т А  

за състоянието на ездач и кон по време на състезание в дисциплината Издръжливост 

Вид на проявата/Дистанция:…………..……………... 

Дата:……………………………………………………... 

Място:…………………………………………………… 

Име на ездача:………………………………………….. 

Клуб:…………………………………………………….. 

Възраст на ездача:……………………………………... 

Брой години спортен стаж на ездача:………………. 

Име на коня:…………………………………………… 

Възраст на коня:……………………………………….  

Какъв е конят: а. кастрат □  б. кобила □  в. жребец □ 

Резултат: 

I. Въпроси към състоянието на ездача: 

1. В какво физическо състояние стартирахте? Моля опишете как се чувствахте: 
……………………………………………………………………………………. 
2. Имахте ли някакви притеснения при старта? Моля, опишете психическото си състояние: 
……………………………………………………………………………………. 
3. Как се чувствахте при първата обиколка: 
……………………………………………………………………………………. 
4. Кога почувствахте умора: 
……………………………………………………………………………………. 
5. Водехте ли коня по време на етапите и какво разстояние: 
……………………………………………………………………………………. 
6. Хранихте ли се и пихте ли вода на почивките между етапите: 
…………………………………………………………………………………… 
7. Какво беше усещането Ви след финала: 
…………………………………………………………………………………… 
8. Бихте ли променили нещо в първоначалната си стратегия за състезанието или сте доволни от 
показаното: 
……………………………………………………………………………………. 

II. Въпроси към състоянието на коня 
1. Какво беше състоянието на коня сутринта преди състезанието: 
……………………………………………………………………………………. 
2. Беше ли изял дажбата си от вечерта: 
……………………………………………………………………………………. 
3. Изяде ли дажбата си сутринта преди състезанието: 
………………………………………………………………………………......... 
4. Беше ли пил вода: 
……………………………………………………………………………………. 
5. Нервен ли беше на старта: 
……………………………………………………………………………………. 
6. Как вървя и се държа конят на първата обиколка: 
……………………………………………………………………………………. 
7. Особености, които забелязахте в състоянието на коня по време на етапите: 
……………………………………………………………………………………. 
8. С каква свежест завърши конят (от 1 до 10). Ако желаете, опишете подробно: 
……………………………………………………………………………………. 
9. Как минаваха междинните прегледи (метаболитни показатели, походка): 
……………………………………………………………………………………. 
10. Как се представи конят на финалния преглед (метаболитни показатели, походка): 
……………………………………………………………………………………. 
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11. Какво беше състоянието на коня ден след състезанието: 
……………………………………………………………………………………. 
12. Коя ще е следващата дистанция, на която ще участва и кога: 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Възрастта на участниците в анкетата е между 14 и 52 г., като точното им съотношение може да 

се проследи на фиг. 1. 

 

В анкетата взеха участие четири жени и дванадесет мъже, което онагледяваме чрез Фигура 2. 

 

13% 

13% 

44% 

30% 

Фигура 1: Възрастови граници на ездачите 

14-20 г. 

20-26 г. 

31-45 г. 

46-52 г. 

13% 

13% 

44% 

30% 

Фигура 2: Възрастови диапазони на изследваните ездачи 

14-20 г. 

20-26 г. 

31-45 г. 

46-52 г. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Мъже Жени 

Фигура 3: Разпределение на изследваните лица по пол 

Мъже 

Жени 
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Използваният интердисциплинарен подход при анализ на резултатите обединява словестни 

оценки за себепоставяне и цифрови за установен професионален опит. Онагледяването на 

регистрираните резултати за изследваните ездачи систематизирахме таблично и представяме в 

таблица 1: 

Таблица 1: 

Таблично систематизиране на регистрираните резултати за изследваните ездачи. 

№ на 
ездач 

Възраст Пол 
Опит като ездач 
в дисциплината 

(години) 

Физическо 
състояние 

преди старт 

Психическо 
състояние 

Резултат в 
различни 
категории 

1 14 Жена 2 добро напрегната Елиминирана 
2 17 Мъж 3 добро притеснен 2-ро място 
3 25 Мъж 5 добро притеснен 3-то място 
4 25 Мъж 5 сънлив притеснен 1-во място 
5 31 Мъж 6 добро спокоен 9-то място 
6 37 Жена 7 добро притеснена 3-то място 
7 38 Жена 5 добро притеснена 5-то място 
8 40 Жена 4 добро напрегната 4-то място 
9 42 Мъж 3 добро притеснен Елиминиран 

10 45 Мъж 4 добро 
напрегнат, 

концентриран 
7-мо място 

11 45 Мъж 5 добро напрегнат 10-то място 
12 49 Мъж 9 добро спокоен 5-то място 
13 49 Мъж 9 добро притеснен 1-во място 
14 50 Мъж 8 добро притеснен 8-мо място 
15 50 Мъж 6 добро притеснен 6-то място 
16 52 Мъж 15 добро притеснен 5-то място 

 

ДИСКУСИЯ 

Неблагоприятните атмосферни условия преди състезанието е оказало влияние върху отговорите 

на ездачите и 94% от тях са били напрегнати и обезпокоени от терена и представянето на конете 

им в тези условия. Само един от тях е бил спокоен на старта, което може да се дължи на няколко 

фактора – опитност на ездача, опитност на коня, личностни качества или др. За сметка на това 

физическото състояние на всички е било добро и не се е повлияло от моментната екстремална 

ситуация. Това обобщение може да се направи и при отговорите на въпроса „Кога почувствахте 

умора”. Половината състезатели не са почувствали никаква умора и неразположения, а другите 

са се почувствали уморени едва в края на състезанието. Умората в края на състезанието може 

да бъде повлияна не само директно от ездача, но и от физическото състояние на коня на този 

етап. Когато конят е уморен, се изискват и по-големи физически усилия от страна на ездача, но 

това не означава, че той не е физически добре подготвен. Именно ездачите, които са 

отбелязали, че са почувствали умора в края на състезанието, са отбелязали и кризисно 

състояние на коня точно в този етап. Двама ездачи са посочили в анкетата, че са водили коня по 
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трасето в рамките на 200 до 500 м, но са оказали също, че не са почувствали умора в нито един 

етап от състезанието. Състезателите са наблягали на консумацията на вода, отколкото на храна, 

като четирима от тях са консумирали храна заради условието да не падат под 70 кг, заедно с 

екипировката, по време на цялото състезание, тъй като са били с гранично тегло. Полът на 

състезателите в случая не дава отражение на крайните резултати, а възрастта показва по-скоро 

годините на опитност, отколкото да влияе конкретно на отговорите. Крайните резултати показват, 

че от 16 анкетирани участници, само две двойки кон и ездач са елиминирани, което е показател 

за общата добра психофизическа подготовка на състезателите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

От направения анализ на резултатите формулираме следните изводи и препоръки за практиката. 

Снетите мнения на изследваните ездачи в анкетното проучвне показват следните тенденции: 

1. Екстремалните условия и ситуации, на които са подложени състезателите в 

дисциплината издръжливост, оказват значително влияние върху тяхната психична 

готовност в самото състезание.  

2. Неувереност проявяват всички състезатели (дори тези със значителен опит) при 

възникнали промени по трасето в следствие на климатични или други промени. Тази 

неувереност произлиза и от факта, че техният партньор – конят, също променя 

държанието и готовността си за съдействие.  

3. Физическата готовност на релацията ездач-кон е слабо засегната, което води до 

препоръката да се наблегне на работата върху психическата нагласа и готовност 

4. Отстояването на вредни влияния по време на различни кризисни ситуации и проблеми 

подобрява мотивацията за успех.  

5. Ефективна мотивация за победа се изгражда чрез работа със спортни психолози, 

тренировки в подобни ситуации (имитационни кризисни) и разнообразни критични 

условия, анализи на адаптацията в стресови ситуациите и др. 
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АДАПТИРАНА ДВИГАТЕЛНА МЕТОДИКА СЪС СРЕДСТВАТА НА  

ГИМНАСТИКА ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ 

 

 Ирина Нешева  

Доцент, доктор, Катедра „Гимнастика“ при НСА „В. Левски“  

Национална спортна академия „В. Левски“, 

 

Ключови думи: АФА, глухота, адаптирана методика, физически качества, игри, степ 

аеробика  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Рекреативната двигателна активност заема значима социална роля при всички социални 

категории, което е доказано научно по категоричен начин в редица разработки на изследователи 

(Trendafilov et all., 2013; Dimitrova, 2014; Polimenov, 2014; Тренева, 2013; Вълев, 2015). 

Проучванията са включени в тематични научни колаборации, част от Европейското научно 

пространство (Димитрова, 2010, 2010а, 2018). Насочени са към все по-широк кръг социални групи 

с различни нужди (Полименов, 2014; Вълев и кол., 2014, 2015, 2018; Doncheva et all., 2016; 

Бахчевански, 2019; Димитрова, 2019). В съвременния свят броят на хората със специфични 

нужди е значим. По данни на Евростат те са около 500 млн. в глобален мащаб (Colin et al., 2003; 

Doll-Tepperq, 2007; Георгиев и кол., 2011). Уврежданията се класифицират в три основни групи 

(сетивни, физически и ментални) особено внимание заслужава първата група – нозологични или 

т.н. сетивни проблеми (Steadward, 2003). Хората със слухов дисбаланс са с различна степен на 

пълна или частична неспособност за регистриране или възприемане на част от честотния 

спектър на звука. Редовните рекреативни двигателни занимания или програми са сериозно 

средство за преодоляване, предотвратяване на функционални или двигателни проблеми 

(Димитрова и кол., 2006). Многообразието от двигателни средства позволява да се направи 

подбор на упражненията в зависимост от етимологията на съответното увреждане и 

възможността за тяхното прилагане (Александрова, 2012, 2013, 2019). По наше мнение 

въздействието на адаптирана двигателна методика положително ще повлияе върху 

двигателното и психоемоционалното състояние при хора със сетивни проблеми, при които е 

засегнато един от сетивата – слуховият анализатор. 

МЕТОДИКА  

Целта на разработката е представяне на адаптирана гимнастическа методика за хора със 

слухови нарушения и основна задача – изработване и апробиране на адаптирани гимнастически 
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комплекси от упражнения за физически качества и игри при хора с увреден слух, които биха 

могли да са обект на по-задълбочени научни изследвания.  

Предложените модулни практики включват съвкупност от упражнения за физически качества – 

сила и гъвкавост (фиг.1 и 2), упражнения от фитнес гимнастическите дисциплини – степ аеробика 

(фиг.3). и игри със състезателен характер (фиг.4).  

Позитивният ефект от системните занимания със спорт повлияват, от една страна, 

различни органи и системи в човешкото тяло, от друга, психологичното състояние – емоции, 

чувства, настроение, характер (Димитрова и кол., 2006). 

Фактори, даващи предимство на гимнастиката да се изпълнява навсякъде и по всяко реме:  

 Заниманията могат да се провеждат при външни условия и на закрито;  

 Тялото се развива хармонично, поради участието на всички мускулни групи;  

 Развива много двигателни качества; 

 Има тонизиращ, емоционален и голям здравословен ефект.  

В ежедневния живот и в спортната дейност на човека, отделните физически (двигателни) 

качества имат различна форма на проявление и редица специфични особености при хората с 

увреден слух. Хората със слухови нарушения, за да се чувстват пълноценни е необходимо да 

намерят време, да проявят желание и да положат усилие за развиване на така необходимите 

двигателни качества (като част от тях са засегнати по-доу), за подобрение на здравния си статус, 

по-добра работоспособност и самочувствие. На фигура 1 е представен примерен комплекс за 

качеството гъвкавост.  

РЕЗУЛТАТИ 

Основният фокус в настоящата разработка е върху методическия подход, спецификата на 

двигателното въздействие и възпитателният ефект, върху насърчаването и стимулирането на 

активен начин на живот при хора с ограничени възможности и ориентирането им към системни 

спортни занимания в свободното време.   

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 1 

Фигура 1:  Комплекс за физическо качество – гъвкавост 
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Примерният комплекс 2 обхваща зоната на коремните мускули и бедрата. Тези пет 

упражнения са оснони в даденото занимание като се добавят варианти на основните, но от 

различни изходни положения. Дозировката в серии и почивки се спазва (фиг.2). 

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 2 

Фигура 2: Комплекс за физическо качество – сила 

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 3 

Комплексът от упражнения има за цел активиране на мускулни групи и най-вече на долните 

крайници. Използва се платформа наречена „степ“. Съобразено е темпото на изпълнение и 

нивото (висчината) на степа като се стартира с най-ниската степен и постепенно във времето тя 

се увеличава. Изпълняващите използват основно зрителния анализатор  (фиг.3). 

Фигура 3: Степ аеробика – комплекс от упражнения. 
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Нашето изследване е водено от наблюденията, че интерактивните забавни игри са 

мощна неизползвана среда за обучение. Д-р Скуеър се основава на твърдението, че „играта е 

сред най-старите форми на учение”. Играта има за цел изразяването или подобряването на 

физическата и психическата годност, развиването на социални отношения. В тях се използват 

различни помощни уреди и пособия за ориентация в пространството, зрителна представа и 

добра организация при изпълнението им (фиг.4). При необходимост играта се повтаря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4: Състезателни игри за бързина и ловкост в два варианта. 

На фигура 4 са представени две игри. При тях са използвани различни пособия  (цветни 

флагове и карти), които служат за сигнали при старт на играта.  Забавните игри имат не само 

състезателен, но и холистичен характер. Те водят до подобряване на мисловната дейност, 

настроението и емоционалното състояние на хората с увреден слухов апарат.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основано на анализирания пилотен експеримент със студенти в ОКС „Бакалавър“ по 

специалност АФАС, на НСА „В. Левски“ правим следните изводи: 

1. Предложената методическа последователност на упражненията доказа своята 

ефективност в практиката; 
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2. Комплексните рекреативни методики доказват значим интерес за по-задълбочени 

изследвания в бъдещи разработки в ОНС „Доктор“; 

3. Изборът на методическа последователност може да бъде регулиран чрез параметрите на 

дозировката, адаптирането на основните упражнения за напреднали и изоставащи, 

съобразно броя на заниманията в седмичния цикъл; 

4.  Ефективността на предложената методическа последователност на упражненията се 

доказа в практиката чрез добрата координация на учасниците със сетивни слухови 

нарушения.  

5. Изложеното в разработката доказва необходимостта от обучение с рекреативни 

гимнастически дисциплини и игри за хората с увреден слух. 
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ЧРЕЗ ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ВЪВ ВОДНА СРЕДА 
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Главен асистент, доктор, катедра Водни спортове, сектор АФАС 
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Ключови думи: двигателна активност, превенция, синдром на аспергер, аквадейности 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Световната здравна организация (СЗО) определя понятието “здраве” като ,,системен процес на 

запазване и развитие в единство на биологичните, физиологичните, психичните и социалните 

функции на човека при поддържане на оптимална работоспособност и социална активност в 

максимално продължителен период на активен живот”. Значимата социална роля на 

рекреативната двигателна активност и в частност тази във водна среда е доказана научно по 

безпорен начин (Александрова, 2012, 2013, 2019; Trendafilov et all., 2013; Treneva, 2013; 

Полименов, 2014; Нешева, 2014; Вълев, 2015). Научните изследвания използват професионални 

мрежи, част от Европейското научно пространство (ERA) и са насочени към все по-широк кръг 

социални групи с различни нужди (Вълев и кол., 2015, 2018; Нешева, 2016, 2016а;  Doncheva et 

all., 2016; Nesheva, 2018;  Бахчевански, 2019). През последното десетилетие рекреативната 

двигателна активност набира все по-бързи темпове на развитие, поради благоприятното и 

многофакторно въздействие за разширяване на адаптационните възможности на човешкия 

организъм. Съвременната наука доказа пряката връзка на въздействие за подобряване на 

комплексното здравно състояние: физическо, функционално и психическо. Чрез развитие на 

адаптационните реакции във водна среда човек придобива ново качество на приспособяването 

си, на неговите действия, поведение и преживявания. (Николова,2011)       

Системното използване на физически упражнения и занимания със спорт  при деца със 

синдром на Аспергер са водещ фактор и важна предпоставка за здравна превенция. Чрез 

двигателните и спортните дейности им се дава възможност да изпитат приятни емоции, да 

получават удовлетворение от физическите упражнения и да общуват с другите хора. За да има  

ефективност и резултат при прилагане на специализирани програми трябва да има адекватни 

индивидуални цели съобразени с нивото на възможностите на всяко едно дете.( (Кирилова, 

Джобова, 2018) 

 Спортът е социално явление и е елемент от  индивидуалната и обществена изява на 

човека. (Бахчевански 2008).  
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Чрез него се разчупва  стереотипа за включването на деца с увреждания в обществото. 

(Джобова, 2018) 

 Синдромът на Аспергер е често използван за описание на ,,аутистично” състояние което 

е свързано с по-високо функционално ниво и по-висок коефициент на интелигентност (IQ) в 

границите на нормалното. Нарушенията в социалното взаимодействие са налице, но са скрити 

или компенсирани в редица случаи. Децата с Аспергер имат повече шансове да продължат 

обучението си в общообразователните училища и с подходящата подкрепа биха могли да 

напреднат и да продължат образованието си и социалната си заетост.  

     В настоящото  изследване  акцентът  е  насочен  към  изследване на възможностите за 

целенасочено въздействие със средствата на акваактивностите  и плуване, като фактор за 

положително влияние върху физическата дееспособност, когнитивните умения, комуникативните 

възможности,  психоемоционалното състояние и социалната адаптация на деца със синдром на 

Аспергер. 

МЕТОДИ   

Обект на изследване са група от 8 момчета на възраст 10-12 години със синдром на Аспергер от 

СК ,,Адаптирани спортове” гр. София. Заниманията по адаптирано плуване с посочената целева 

група от деца са осъществени през учебната 2017/2018 г , като за целта е разработена 

адаптирана методика по плуване. Обучението  по акваактивности и плуване се провеждаше два  

пъти  седмично с времетраене от 60 мин на  басейна на  131 СУ ,, К. Тимириязев“.в гр. София с 

продължителност от 8 месеца.   

В приложената методика по плуване е използван подхода на Hallwick’ 86 за провеждане на 

аквадейности, независими движения и плуване на хора с обучителни затруднения. Учебната 

програма по плуване (за неумеещи) е изготвена съобразно симптоматика на аутизма, 

индивидуалните възможности и особености на адаптация (физиологическо, психологическо и 

социално адаптиране) към физическото натоварване и спортната дейност.  

Използвана е традиционната схема на урок по плуване в три части: подготвителна, основна и 

заключителна. Двигателната дейност се осъществява чрез съчетаване на индивидуалния с 

помощно-двигателния метод,  като се акцентира върху принципите: нагледност, достъпност, 

емоционалност и игрова форма на упражняване. Не се поставят изисквания относно 

времетраенето за адаптирането. Използват се помощни средства: жилетки, гумени топки, 

рингове, плувни дъски, поплавъци, плавници, играчки и др. Обучението по  плуване се провежда  

при следното разпределение на учебното съдържание: 

 Предварителен етап  (8 занимания ).  Провежда  се  подготовка   за  
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 адаптиране към околната среда и осъществяване на активности във водната среда (привикване 

и изпитване въздействието на водата); организация и вътрешен ред; достъп (душове, басейн, 

съблекални, WC); хигиенни изисквания и навици; влизане и излизане от басейна; елементарни 

движения; мотивация на децата за АФА по плуване. Заниманията се осъществяват с участието 

на родителите. 

 Първи етап (36 занимания ).  Усвояват се начални  плувни  умения,  

нови рефлекси и навици. Изпълняват се общоразвиващи упражнения на суша и във вода; 

подготвителни упражнения за преодоляване на страха и привикване с водната среда за 

съпротивление, подемна сила, дишане,  потапяне (с помощ), придвижване (с и без помощ), 

дишане и гледане във водата, плъзгане върху повърхността на водата (от дъното, теглене с 

дъска, с отблъскване), елементарни движения; упражнения за начално разучаване на основите 

на техниката – плуване крака кроул/гръбен кроул (с неподвижна, подвижна и без опора); плуване 

крака гръб с плавници на краката (ръцете са прибрани до бедрата); плуване на гръб с 

едновременни движения на ръцете и кроулови на краката; плуване на елементи от странично 

плуване; гмуркане; адаптирани игри във водата (за начално разучаване на плувните движения, 

подобряване на физическото развитие, стимулиране на социалната комуникация).  

 Втори етап  (32 занимания).  

   Изпълняват  се общоразвиващи упражнения на суша и във вода; упражнения за задълбочено 

разучаване на основите от техниката на движенията по елементи и в съчетания на между тях – 

плуване крака кроул/гръбен кроул (с подвижна и без опора); дишане и гледане във водата; 

плуване крака кроул/гръбен кроул) с плавници, плуване ръце бруст с дишане и кроулови 

движения на краката, плуване на елементи от странично плуване, плуване крака бруст (с 

подвижна и без опора); плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и кроулови на 

краката; плуване гръбен бруст (разчленено и в координация с двете ръце), (и без движения на 

краката), гмуркане, аква игри  (за задълбочено разучаване на плувните движения, подобряване 

на физическата дееспособност, повишаване на психо-емоционалния тонус и  социалната 

адаптация на децата). 

Eфективността на усвояването на учебното съдържание се оценява от шест контролни 

упражнения : 

Упражнение №1 ,,Клякане и вадене на предмет от дъното на басейна с глава над водната 

повърхност (с подпомагане)”;  

Упражнение №2 ,,Издишване през устата и носа с потапяне на главата във водата 6-8 пъти (с 

подпомагане)”;  

Упражнения №3 ,,Звезда на гръб/по корем (с контрол)”;  
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Упражнения №4 ,,Плъзгане на гръб/ по корем 2-3 м от дъното на басейна”;  

Упражнение №5 ,,Плуване на гръб с плавници на краката  - 25 м (първи етап)”;  

Упражнения №6 ,,Плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и кроулови на краката - 

25 м (втори етап) ”.За проверка ефективността на приложената специализирана методика е проведено 

двукратно (в началото и в края) тестиране на показателите за функционалното състояние и физическата 

дееспособност на изследваната група от деца с аутизъм. 

  

РЕЗУЛТАТИ  

Резултатите от контролните упражнения за  привикване/ адаптация и изпитване 

въздействието на водата (№1,3,4) показват различия по отношение на начина на изпълнение и 

времетраене за овладяване на уменията, които са в диапазон от 2 до 8 занимания при 100% 

успеваемост за цялата група  (до 22 занимание). Те се покриват от критериите за усвояването на 

началните плувни умения и сръчности по Hallwick’ 86, които се оценяват по ,,10 точкова 

програма” (J.Mc Millan, 1950), която включва тестове за: нагласа/мотивиране, 

самостоятелност, вертикална ротация и странична ротация (с подпомагане), комбинирана 

ротация (с подпомагане), плаваемост, равновесие (статично), плъзгане, елементарни 

движения, елементи от плувната техника.   

Резултатите от контролното упражнение (№2) ,,Издишване през устата и носа с 

потапяне на главата във водата 6-8 пъти с подпомагане”, се анализира извън критериите на 

Hallwick’86. При усвояване на дихателния рефлекс се наблюдават различия в диапазон от 2 до 

10 занимания при много висока успеваемост за цялата група (до 26 занимание) с изключение  на 

едно дете при което се наблюдава забавяне на адаптацията поради страх от потапянето на 

главата във водата и несправяне с норматива.  

Резултатите от контролните упражнения (№5, 6) ,,Плуване на гръб с плавници на 

краката - 25 м (първи етап) и ,,Плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и 

кроулови на краката - 50 м (втори етап) се анализират също извън критериите на Hallwick’ 86. 

 При овладяването на основите на техниката на движенията се наблюдават значително 

по-малко различия по отношение на начина на изпълнение и времетраене, които са в диапазон 

от 2 до 6 занимания за цялата група, съответно за: I етап (до 38 занимание); и  II етап (до 58 

занимание). На табл. 1 са представени средните стойности и вариативността на изследваните 

признаци за физическа дееспособност и функционално състояние в началото и в края на 

експеримента.  
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Таблица 1:                              
Средни стойности и вариативност на изследването чрез регистрирани признаци 

в началото и в края на експеримента 

 

ДИСКУСИЯ 

При показателят ,,Жизнена вместимост  в cm3” се наблюдава значимо  подобряване на 

средните стойности с прираст от 111, 67 cm3 след експеримента - Х=1000 cm3 S±173,21 cm3 

(t=2,11) от изходно ниво Х=883,33 S±211,48 cm3 (фиг.1). 

 

Фиг.1: Стойности на показател ,, Жизнена вместимост“ (cm3) – начало и край на 

изследването 

В същото време коефициента на вариация се понижава V=17,32% от изходно ниво V=23,94%, 

което показва намаляване на разсейването около средното ниво и относителна хомогенност в 

групата по отношение на функционалните възможности за външното дишане (максимална 

белодробна вентилация). При динамометричните показатели характеризиращи статичната 

силова издръжливост на коремната и гръбната мускулатура се наблюдава минимално 

повишаване на средните стойности за първия показател ,,Сила на коремна мускулатура” Х 

=13,33 (s) S±3,94 от изходно ниво Х=10,33 (s) S±2,8  (фиг.2).   

 

       Фиг.2: Стойности на показател ,, Сила на коремна мускулатура“ (s)– начало и край на 
изследването 

№ Показатели/ Тестове Х1 Х2 S1 S2 V1 V2 T 

1 Жизнена вместимост (сm3) 883,33 1000 211,48 173,21 23,94 17,32 2,11 

2 Силана кор. мускулатура (s) 10,33 13,33 2,81 3,94 27,18 29,58 1,20 

3 Сила на гр. мускулатура (s) 13,00 22,67 3,65 1,97 28,09 8,70 2,12 

4 Взривна сила на горни крайници  (сm) 51,50 53,17 8,10 7,62 15,72 16,34 1,91 

5 Взривна сила на долни крайници (cm) 82,83 85,17 14,45 13,95 17,44 16,57 2,10 
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Коефициента на вариация се повишава с минимални стойности V=29,58 %, от изходно ниво 

V=27,18%. Това показва голямо разсейване около средното ниво, нестабилност на изследваните 

признаци и големи индивидуални различия в групата по отношение на статичната силова 

издръжливост на коремната мускулатура. При вторият показател ,,Сила на гръбна 

мускулатура” е видно значимо подобряване на средните стойности с прираст от 9,76 s след 

експеримента - Х=22,67(s) (t =2,12), от изходно ниво Х=13,00(s) при намаляване на сигмалното 

отклонение S±1,97 от изходно ниво S±3,65.(фиг.3) 

 

 

 Фиг.3: Стойности на показателя ,, Сила на гръбна мускулатура“(s) – начало и край на 
изследването 

 

Коефициента на вариация се понижава V=8,90%, от изходно ниво V=28,09%. Това 

определя намаляване на  разсейването около средното ниво, повишаване на стабилността на 

признаците по отношение на статичната силова издръжливост на гръбната мускулатура.   

При теста ,,Хвърляне на плътна топка 1кg с двете ръце напред сm” се наблюдава минимално 

подобряване на средните стойности и намаляване на сигмалното отклонение Х=53,17сm 

(S±7,62) от изходно ниво Х=51,50 сm (S±8,10)(фиг.4)  

 

 

Фиг.4: Стойности на показателя взривна сила на горни крайници“ (s)– начало и край на 
изследването 
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Коефициента на вариация се повишава минимално V%=16,34% от изходно ниво 

V=15,72%. Това определя разсейване около средното ниво, намаляване на еднородността на 

данните по отношение на силовите възможности на основните мускулни групи на горната част на 

тялото – раменен пояс, ръце, гръб, горни крайници и коремна мускулатура.  

За разлика от предишния показател при теста  ,,Скока на дължина от място сm” е 

видно значимо подобряване на средните стойности с прираст от 2,34 сm след експеримента - 

Х=85,17сm S±13,95 (t =2,10) от начално ниво Х=82,83 сm S±14,45 (фиг.5) 

 

 

Фиг.5: Стойности на показател ,, Взривна сила на долни крайници“ (cm)– начало и край на 
изследването 

 

Минималното понижаване на коефициента на вариация V=16,57% от изходно ниво V=17,44%  

показва намаляване на разсейването около средното ниво и относително стабилизиране на 

изследваните признаци по отношение на силовите възможности  на долните крайници, нивото 

на координация и общото ниво на владеене на крайниците.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Приложената методика по адаптирано плуване дава възможност за приспособяване 

към водната среда, и покриване на критериите за усвояване на началните плувни умения и 

сръчности по Hallwick’ 86 .  

 2. Изготвеният учебен алгоритъм по плуване извън критериите на Hallwick’ 86 даде 

възможност да се преплува дистанцията от 25 m ,,Плуване на гръб с едновременни движения на 

ръцете и кроулови  -  на краката“  от  цялата група.  

 3. В резултат от приложеното педагогическо въздействие със средствата на 

адаптираната физическа активност по плуване, описани в експерименталната методика, за 

времето на наблюдавания период са установена значими положителни промени във 

функционалните възможности (жизнена вместимост (cm) и двигателните способности (сила на 

гръбната мускулатура (s), взривна сила на долните крайници (сm) на децата с аутизъм. 
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4. Приложената специализирана методика дава възможност за по-голямо разнообразие 

на използваните средства, методи и положително въздействие върху двигателния, 

поведенческия и емоционалния статус на децата със синдром на Аспергер,  което е от особено 

значение за ефективността на педагогическото и терапевтичното въздействие на двигателната 

активност във водна среда.         
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КРОСЪТ В ЗАНИМАНИЯТА ПО СПОРТ ЗА СТУДЕНТИТЕ 
 

Мая Чипева 
Главен асистент, доктор, Департамент „Физическо възпитание и спорт“  

Технически университет София 

 
Ключови думи: лекоатлетически средства, кросово бягане, рекреация, пулсова честота, физически 

комфорт, скорост. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Основано на преглед върху специализирани литературни източници, доказващ социалната 

значимост на рекреативната двигателна активност в дневния график на младите хора 

(Trendafilov, 2013; Nesheva, 2015; Нешева, 2016, 2016а, 2018; Вълев и кол., 2018; Димитрова, 

2018, 2019, 2019а; Стойчева и кол., 2019; Стойчева, 2019; Петкова, 2019; Dimitrova, 2019; 

Stoychev, 2019).  

В свои разработки специалисти работещи в областта на здравословния начин на живот посочват 

важността от целенасочена работа за развиване на аеробния капацитет, като основа за 

подобряване на физическата работоспособност (Бонов, 1990; Грънчаров, 1997; Димитрова и 

кол., 2006; Антелов, 2012; Вълев и кол., 2014). Балансираното надграждане на двигателните 

качества, комбинирано с правилен хранителен режим води до здравословен стил на живот 

(Dimitrova, 2018; Polimenov, 2014). Въздействията, чрез които се подобрява функционалното 

състояние на организма са включени в класификационната структура на тренировъчните 

средства със здравна насоченост и в предложените от автора модели за кондиционна подготовка 

(Бонов, 2003; Бъчваров и кол. 2009; Антелов, 2015; Вълев, 2015; Вълев и кол., 2015).  Кросът 

оказва ползотворно влияние на човешкият организъм функционално и психически за 

противодействие на натрупващата се ежедневна умора, най-често с подобряване на дишането, 

работата на сърдечно-съдовата система и укрепва двигателният апарат. Това бягане е лесно 

приложимо при всякакви атмосферни условия на открито, не изисква скъпа екипировка и 

задължително отборно провеждане на заниманията. От тази гледна точка кросовото бягане, като 

вид рекреативна практика се оказва привлекателно и атрактивно занимание в двигателните 

програми на ВУ, към което студентите проявяват оправдан интерес (Лозанов и кол., 2016).  

 

МЕТОДИКА 

Всичко това ни провокира да разкрием някои особености в тренировъчните занимания, по 

отношение на натоварване, скорост и обем на работа. Изследването има за цел да разкрие 

взаимовръзката между нивото на пулсовата честота Р и скоростта на бягане V при 

натоварванията с кросово бягане със студенти. 
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За постигане на поставената цел преминахме през изпълнението на следните задачите: 

 1. Да се проследи динамиката и изменението на двата показателя в кросовите тренировки. 
 2. Да се установи ниво на физически комфорт при аеробно натоварване в кросовото бягане.  

 

За осъществяване на целта и задачите на настоящето изследване ползвахме контингент от 10 

студенти от ТУ – София, които два пъти седмично практикуват кросово бягане до 6 км. Те бяха 

разделени в две групи по 5 бегачи поради факта, че разполагахме само с пет гривни – пулсакери 

HUAWEIBAND A2 за следене на пулсовата честота. Скоростта на бягането беше отчитано с 

многофункционални хронометри. Дистанцията по която се проведе изследването беше 4 км. За 

да определим оптималната теоретично очаквана задавана скорост по тази дистанция 

проведохме първично тестиране на всички студенти в еднократно пробягване на 800 м. Идеята 

беше да определим скорост за километър в типично аеробен режим отговарящ на 

възможностите на студентите. Използвахме методика разработена от Г. Лазаров – 1982 г., в 

която по формулата V=Yi.K  се изчислява скоростта за километър като се ползва резултата от 

теста 800 м. 

V е теоретично очакваната скорост за километър. 

Yi е резултата от теста 800 м. 

К е постоянен коефициент, който за 800 м. е  равен на 1,9. 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите на двете групи в теста на 800 м. бяха преведени в една средна стойност не само за 

по лесно изчисление, но и поради това, че размаха между първият и последният резултат 

позволява това. Става въпрос за Х на 800 м. = 140 сек. Или 2,33 мин. 

След изчисление по формулата се оказа, че скоростта с която съудентите биха могли да 

пробягат един километър еднократно, се равнява на 4,43 мин., или 266 сек. След като вече сме 

определили тази критична скорост, може да се определи диапазона на ефективност. Авторът на 

тази методика прибавя към стойноста на критичната скорост 90 сек., което в нашият случай е 266 

+ 90 = 356 сек., или 5,93 мин., което показва долната най-ниска тренировъчна граница на 

скоростта за 1 км. 

Следователно можем да кажем, че ако нашите суденти бегачи могат да показват резултати 800 

м. в рамките на 2.33 мин. тяхната тренировъчна кросова подготовка може да се осъществява със 

скорост за 1 км. в диапазона 4,73-5,93 мин.  
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Този диапазон ще разделим на три основни тренировъчни зони, чиито долни граници се 

определят от резултата в теста 800 м., като към него се прибавят последователно 20, 40 и 30 

сек. 

Дизайн на изследването: 

ОПТИМАЛНА ЗОНА 

 

4,43 – 4,76 мин. 

                

                  266 сек. + 20 сек. = 286 сек. или 4,76 мин. 

   

ИЗГРАЖДАЩА ЗОНА 

 

4,76 – 5,43 мин. 

                

                   286 сек. + 40 сек. = 326 сек. или 5,43 мин. 

 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ЗОНА 

 

5,43 – 5,93 мин. 

                

                  326 сек. + 30 сек. = 356 сек. или 5,93 мин. 

 

На фиг. 1 показваме динаниката на пулсовата честота – Р и скоростта V в бягането на 4 км. при 

зададена скорост 5 мин/км. от изграждащата зона: бягането  

Фиг.1: Динамика на Р и V в бягането на 4 км. 
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Това което прави впечатление от диаграмата на фиг. 1 е рязкото покачване на Р – 167 уд./мин. и 

V – 4.86 мин./км. от старта до края на първия километър, след което до втория километър 

започва спадане и на двата показателя до Р – 162 и V - 5.00. От втория километър до третия 

линиите на Р и V имат тенденция към успоредно движение, което между третия и четвъртия 

километър става факт. Това ни дава основание да предполагаме, че от старта до края на първия 

километър се намесват фактори, като емоционалност и лидерствуване между бегачите, което 

неусетно покачва стойностите на V и Р. В последствие бягащите се адаптират към теоретично 

зададената скорост, нормализират работата на дихателната и сърдечно-съдовата система и при 

тях настъпва т.н. „физически комфорт”, което се вижда и от успоредното движение на линиите на 

Р и V до края на разстоянието.  

ДИСКУСИЯ 

Направен е опит да се проследи динамиката на скоростта и пулсовата честота в кросово бягане 

на 4 км. и да се установи физически комфорт в бягането при аеробно натоварвне. Разкрити са 

зони на оптимално, изграждащо и възстановително ниво на подготовката в кросовото бягане. 

Дадени са препоръки за комплектоване на групите от студенти.  

Кросовото бягане се наложи, като основно средство за изграждането на издръжливост и добро 

функционално ниво не само в леката атлетика, но и в редица други спортове. То е особено 

популярно във Великобритания, Швейцария, Холандия, Франция и др. страни по света, като 

университетска спортна дисциплина (Попов, 1976; Лазаров, 1982; Бонов и кол, 1984). 

Стабилизирането на Р между вторият и четвъртият километър в рамките на 158 – 162 удара в 

мин. показва типичен аеробен режим на работа в „изграждащата зона” и предполага, че над 170 

уд. в мин. ще настъпва „оптималната зона”, а под 150 уд. в мин. „възстановителната зона” при 

тази категория бегачи. Сравнявайки изчислените стойности на диапазона на V в „изграждащата 

зона”, която в нашия случай приемаме за тренировъчна и движението на Р и V в диаграмата 

можем да кажем, че прилаганите тренировъчни въздейсвия при студентите вървят в правилна 

посока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Заниманията с кросово бягане със студентите трябва да се провеждат в „изграждащата 

зона”, която осигурява скорост в диапазона на 4,76 – 5,43 мин. за километър и пулсова 

честота   158 – 162 уд./мин. 

 2. След определен брой тренировъчни занимания в „изграждащата зона” да се прилагат 1 или 

2 възстановителни при скорост 5,43 – 5,93 за километър и пулсова честота под 150 уд./мин. 
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 3. Бягания в оптималната зона при скорост 4,43 – 4,76 мин./км. да се прилагат само при 

контролни бягания. 

 4. За да се предотвратят емоциите и лидерствуването в бяганията, които повишават 

неоправдано V и Р, спортния педагог да комплектова групите съобразно моментните 

физически и функционални възможности на студентите. 

 5. След целият първи етап на заниманията, които за ВУ е 15 седмици, да бъде изчислена нова 

теоретично очаквана скорост за километър на база актуално функционално състояние на 

групите. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАДРИ В РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ И НИШОВ ТУРИЗЪМ 
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Ключови думи: Wellness консултант, ОКС „бакалавър“, нова професия, образователен 

инстумент. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През първото и второто десетилетие на 21-и век, Индустрията на свободното време, 

Рекреативна индустрия и Нишов туризъм са единствените социално-икономически направления, 

които не се повлияха от световната икономическа криза. Практиките на здравословен начин на 

живот (Wellness life style) се утвърдиха като съществена част от динамичния индивидуален график 

на съвременния човек (Чипева, 2018, 2019, Вълев и кол., 2014, 2015, 2018; Полименов, 2014; 

Нешева, 2016, 2018; Стойчева и кол., 2019). През последните седем години, изследователите 

провеждат проучвания чрез прилагане на интердисциплинарни подходи и насочват научните си 

интереси към различни социални групи и направления (Trendafilov et all., 2013; Doncheva et all., 2016; 

Nesheva, 2018; Stoychev, 2019; Александрова, 2012, 2013, 2019; Тренева, 2013; Полименов, 2018; 

Нешева, 2016а; Вълев, 2015; Бахчевански, 2019; Чипева, 2019а, 2019б; Стойчева, 2019). Тяхна 

неразделна и частна област е Wellness1 индустрията, която се изправи дори срещу финансовата 

криза, като отбелязваше годишен ръст на приходите  между 7,6-8,0%, а през 2019 стигна до 12%. 

Особено сред хората в активна възраст, широко разпространено и с нарастващо търсене е 

потреблението на Wellness услуги в специализирани центрове или туристически дестинации. 

Предлаганите рекреативни двигателни продукти, с моделиращ тялото ефект повишават 

самочувствието, жизнеността и здравната превенция от заболявания на гражданите/клиентите. Те 

се предлагат в широк спектър на суша и във водна среда, в търсене на ефективни антиейдж 

(подмладяващи) програми, съхраняващи здравето, младостта и красотата, психологичния и 

емоционален комфорт. Wellness индустрията е разпространена в еднаква степен в градска и 

ваканционна (туристическа) среда, а след 2016 г., експертите активно заговориха за Wellness в 

дома, на работното мяста, на дестинацията, дори в строителството и архитектурните решения. 

Съвременната концепция за превенция чрез здравословно качество на живот дефинира следните 

                                                           
1
 Wellness - (за) здравословен начин на живот / приятно преживяване/ състоянието или условията за добро 

физическо и психическо здраве. Пример: "…когато стигнете до него, стресът засяга всеки аспект на уелнес." 
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видове Wellness: физически, емоционален, духовен, социален, природосъобразен, интелектуален и 

интерактивен. Предлаганите Wellness методи са насочени към въздействия за релаксация и 

енергизиране чрез комбиниране на рекреативни двигателни програми, здравословен хранителен 

режим, приемане на течности с билкови екстракти, практикуване на цвето, арома, хидро и 

музикални терапии.  

Този комплекс от полезни въздействия се обогатява и от прилагане на принципите от 

Европейската концепция за зелена философия и позитивна емоционална динамика (Emotional 

dynamic). 

 

Схема 1: Класификационна структура на видовете Wellness в човешкото тяло 

 

Wellness практиките обхващат здравословен баланс, позитивно жизнерадостно излъчване и 

активно общуване с природата. 

Качеството на услугите в Wellness центровете има пряко влияние върху творческата 

активност, самочувствието и емоционалния баланс на съвременния човека. Wellness потреблението 

се утвърди като възможност за подобряване качеството на живот, чрез прилагане на методики за 

рекреация, красота, подмладяване, природосъобразен и духовен комфорт. Прилагането на 

моделиращи рекреативни двигателни програми и wellness въздействия води до повишаване на 

жизнеността, мотивацията и творческата активност (креативност и иновативност) на гражданите.   

В общоевропейски план Wellness методиките допринасят за „...подобряване качеството на 

живот на европейския гражданин....” („Харта на фундаменталните права на европейските граждани”, 

ЕК, 2009). През последните години, откриването на Wellness обекти, в градска и ваканционна среда, 

сериозно изпреварва кадровото развитие в бранша. За да се изгради икономика, основана на 
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знанието, урбаничния и туристическия Wellness пазар изпитват остра нужда за повишаване 

потенциала на човешкия капитал, чрез високо квалифицирани Wellness мениджъри и консултанти. В 

тази връзка обучението по програмата е насочено към придобиване на интердисциплинарни знания 

и специализирана подготовка по проблемите на съвременните рекреативни моделиращи програми и 

wellness методики. Паралелното им комбиниране с ново поколение апаратурни комплектации, с 

изцяло компютъризирани табла, с Internet връзка, за използване на Skype и дори онлайн пазаруване 

(online shopping) по време на двигателните програми, подсилват физическия, емоционалния и 

интелектуалния Wellness комфорт. Клиентите са щастливи и радостни от изживяването на тази 

полезна активност, която пряко повишава техния социален и интерактивен Wellness стил на живот. 

 

МЕТОДИКА 

Науката доказа понятието "Wellness", като създадената класификационна структура съдържа 7 

направления: физическо, психологическо, емоционално, духово, социално, природосъобразно и 

интерактивно. Цитираните Wellness нива се свързват с културата за водене на здравословен начин 

на живот (Dimitrova, 2019; Димитрова, 2018, 2019). Физическото и психологическо здраве се отнасят 

до цялото общество, но са въпрос на личен избор и култура за разпознаване първите признаци на 

здравословен дисбаланс. Здравно балансираният човек е работоспособен, което го превръща в по-

добър професионалист, интелектуално по-иновативен в сравнение с човек страдащ от хронични 

оплаквания. Личностното самочувствие и жизнерадост влияе емоционално на връзката с природата 

и екологичния баланс на планетата. Всичко това води до позитивно мислене, активна гражданска 

позиция, подобряване качеството на живот и постигане на дълголетие. Тези причинно-следствени 

връзки са фундаментални за съвременния свят и не изискват да се привеждат други аргументи, 

освен статистическа информация. Само в рамките на ЕС над 350-400 милиона души на различна 

възраст практикуват рекреативни двигателни и моделиращи продукти чрез разнообразни wellness 

методи. В САЩ, където проблема със затлъстяването е сериозен, техния брой възлиза на близо 300 

милиона души. Данните изнесени от престижния американски институт за икономически 

изследвания “Economy Consult” показват, че годишните разходи в Wellness индустрията възлизат на 

около 2000 долара на човек годишно, или крайния оборот е между 800 и 900 милиарда долара. За 

съжаление България е сред първите държави в черния списък по детско затлъстяване или 

наднормено тегло. Водещи експерти по диетология аргументираха в следствие на лонгитудинални 

изследвания становището, че организмът на детето с наднормено тегло е предразположен към 

затлъстяване през целия живот. В съвременния динамичен живот, седемте нива на Wellness 

цитирани по-горе, заемат все по-сериозно място в ежедневния график на хора от различна 

възрастова, етническа, полова (gender) и професионална среда.  
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България има богати традиции в използването на здравословни практики от древни времена до 

днес. Страната ни е сред малкото нации притежаващи собствено природосъобразно лечение, 

разпространено по света под името “Бялото братство”. В него спортно-двигателните практики 

(Паневритмия) са основно средство за здравословен начин на живот, а днешната “Хелиотерапия” и 

“Климатотерапия” са философския и духовен смисъл на ритуала за “Посрещане на слънцето”. 

Комплексността от двигателни и етични практики цели проявление на връзката и грижата към 

природата, което е основна цел на съвременните международни политики за “Екология и защита на 

околната среда”. Българинът, по историческа традиция използва в ежедневието си природни 

продукти за здраве и жизненост. И до днес, в някои региони българските майки отглеждат бебетата 

с отвара от лайка и липа, вместо чиста вода в биберона. Богатата традиция при обезпечаване на 

елитния спорт може да бъде транслирана в подкрепа и създаване на профилактични двигателни 

продукти за натоварване, възстановяване  и хранене на гражданите. Като се прибави природното и 

климатично разнообразие, възможностите за многогодишно прилагане на хидро, фито и фаго 

методики, България може да се утвърди в кратки срокове, като европейски лидер в Wellness 

индустрията и се превърне в предпочитана Wellness дестинация.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Статистиката показва, че в последните няколко години у нас са създадени повече от 3000 

специализирани центрове и салони за спортно и/или двигателно моделиране и Wellness 

консултации в градска и ваканционна среда. Пример за това са създадените през последните 

години, нови огромни площи за спортно моделиращи продукти и Wellness методики, разпрострени 

на над 1000 кв.м площ в мол “Карфур” (Carrefour), Пулс Фитнес, Техно Джим в София.  За 

съжаление едва 7% от специализирания персонал на тези обекти са с висше специализирано 

образование. Вносителите на специализирани спортни тренажори и апаратурни комплектации 

мечтаят за кадри, които да имат знанията и уменията да работят в практиката с новото поколение 

напълно компютъризирани уреди. Професията Wellness-консултант е нужна на бизнеса, което 

налага подобряване качеството на образователните програми във висшите училища, за да се 

повиши  квалификацията и кадровото обезпечаване на салоните и обектите за прилагане на 

съвременни рекреативни и моделиращи продукти и  Wellness методи за превенция на здравето от 

стрес и високата динамика в ежедневието и прилагане на практики за здравословен начин на живот 

и постигане на здравословно стареене. 

 

Област и обхват на знанията  
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След завършване на бакалавърската специалност “Wellness консултант“, студентите/специалисти 

придобиват интердисциплинарни знания и специализирана професионална подготовка по 

проблемите на съвременното комплексно определение за Wellness култура, както следва: 

 знания от медико-биологичните, психологическите и педагогическите дисциплини, насочени 

към  изследване и управление на физическия, психологичния, емоционалния, интелектуалния, 

професионалния, социалния и природо балансирания Wellness;  

 знания за теорията на съвременната Wellness здравно-функционална и рекреативна 

профилактика на суша и във водна среда; 

 знания за средствата и методите на въздействие и контрол при моделиращи, рекреиращи и 

аква методики;  

 знания за провеждане на самостоятелна научно-изследователска работа, прилагане на 

контрол върху Wellness факторите, продължителността и интензивността на  моделиращите, 

рекреиращите и аква въздействията, основани на компютъризираните методи за събиране и 

натрупване на дългосрочни индивидуални данни; 

 владеене най-малко на един чужд език и свободно използване на специализираната Wellness 

терминология. 

 

Област и обхват на уменията 

Обучението в бакалавърската специалност “Wellness консултант“ се придобиват следните 

практически умения от студентите: 

 трансфер на добри практики за ефективно управление на Wellness методики извън и във 

водна среда; 

 индивидуално диагностициране и прилагане на ефективни рекреиращи, моделиращи и аква 

методики и въздействия в съответствие с физическия, психологически, емоционалния, 

духовен и социален Wellness; 

 запознаване със световните постижения в Wellness индустрията в подкрепа на Нишовия 

туризъм чрез придобиване на специализирани умения за работа с апаратура от последно 

поколение и тяхното прилагане  в българските Wellness практики; 

 провеждане на научно-приложни изследвания и обработване на резултатите чрез използване 

на специализирания софтуер за дългосрочно набиране на индивидуални данни на преносими 

електронни носителим и устройства; 
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непрекъснато повишаване на теоретичната и практическата професионална квалификация, 

участие в практически форуми за обмяна на опит (пример:Еразъм+) и разпространение на 

Европейската Зелена и Wellness философия. 

 

 

Професионална реализация на кадрите 

Завършилите бакалавърската специалност “Wellness консултант“ имат възможност да се 

реализират като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни бордове с код 

на длъжност в НКПД 1431-6028: 

 Предприемачи в собствен бизнес с Wellness практики, Здравословен начин на живот, 

здравословно стареене и рекреативни програми, двигателна активност и продукти; 

 Wellness и спортни центрове в градска среда; 

 Wellness кабинети и салони в летни и зимни курортни комплекси; 

 Здравословно-рекреативни комплекси за популярни клиенти; 

 Детоксикиращи здравословни програми; 

 Моделиращи спортни профилакториуми;  

 Центрове за корекция на тегло и дебелариуми;  

 Моделиращи бюти и козметични центрове;  

 Фирмени (Бранд) комплекси за отдих и туризъм; 

 Хотелиерски бизнес и др. 

Завършилият специалист може да работи като: Wellness-консултант, Ръководител на Wellness 

център, Wellness мениджър, Wellness експерт, Wellness-треньор (Coach) и др., по код 1431-6028 в 

НКПД. 

 
ДИСКУСИЯ 
 
Изисквания за придобиване на квалификацията 
 
Обучението по бакалавърската специалност “Wellness консултант“ е с продължителност от четири 

години, 8 семестъра. Профилиращи дисциплини - 26 ECTS кредита (780 ч.), спортно 

усъвършенстване - 16 ECTS кредита (480 ч.), учебно-методическа практика – 3 ECTS кредита (90 ч.) 

и стажантска практика – 3 ECTS кредита (90 ч.) от общо 240 в ПН.7.6. Спорт.  

Могат да кандидатстват лица със успешно положен зрелостен изпит от България и чужбина (след 

получаване на удостоверение от инспекторат по образование за приравняване на дипломата), без 
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разлика за вида на средното училище. Дипломирането в бакалавърската специалност “Wellness 

консултант“ се осъществява със защита на дипломна работа или държавен изпит. 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

Област на висшето образование: 7.0 Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.6 Спорт 

Специалност: “Wellness консултант“(код 1431-6028) 

Форма на обучение: Редовно / Задочна  

Продължителност на обучението: 8 семестъра (4 години) 

 
 

В специалността се изучават задължителни общотеоретични, задължителни специализирани, 

избираеми и факултативни модули, включени в общия учебен план за ПН.7.6. Спорт (240 ECTS 

кредита). В обучението по специалност “Wellness консултант“  е предвидена учебно-методическа и 

професионална (стажантска) практика в реална среда, спортно усъвършенстване и подготовка за 

дипломиране с държавен изпит или защита на дипломна работа в 8-ми семестър. 

 

Аудиторна заетост по семестри 

Вид на занятието І   сем ІІ сем ІІІ сем ІV  сем V    сем VІ    сем VІІ сем Общо 

1. Лекции 10 10 10 30 30 30 - 120 

2. Семинари и упражнения 20 20 30 40 60 60 60 290 

3. Самостоятелна работа 30 30 50 50 60 90 60 370 

4. Писмени работи да да да да да да да  

5. Реферат - да  да да - - - 

6. Текуща оценка - - да - - - - - 

7. Изпит - - - - - да - - 

8. Курсова/Дипломна работа - - - - - да   

9. ECTS 2 2 3 4 5 6 4 26 

Всичко: 60 ч 60 ч 90 ч 120 ч 150 ч 180 ч 120ч 780ч 

 

Спортно усъвършенстване 

Вид на занятието І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем Общо 

1. Практически упражнения 90 90 90 90 360 

2. Самостоятелна работа 30 30 30 30 120 

3. Текуща оценка - да - да - 

4  Изпит - практически - - - да - 

5. ECTS 4 4 4 4 16 

Всичко: 120 ч 120 ч 120 ч 120 ч 480 ч 
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УМП по семестри 

Вид на занятието V сем VІ сем VІI сем Общо 

1. Практически упражнения 10 10 10 30 

2. Самостоятелна работа 20 20 20 60 

3. Текуща оценка - - - - 

4. Изпит - практически - да да - 

ECTS 1 1 1 3 

Всичко: 30 ч 30 ч 30 ч 90 ч 

 

Практика 

Вид на занятието І  сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V  сем VІ сем VІІ сем VІІІ-ми 

 Стажантска - - - - - - - 90 

 Изпитен урок - - - - - - - да 

ECTS - - - - - - - 3 

Всичко: - - - - - - - 90 ч 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

 

Първи семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
и

и
 

У
п

р
аж

н
ен

и
я

 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

н
а 

р
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о
та

 

О
б

щ
о

 

К
р

ед
и

ти
 

И
зп

и
тн

и
 

и
зи

ск
в

ан
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RIWC I.1 Същност и съвременни аспекти на 

wellness философията 

5 10 15 30 1 Изпит 

 

RIWC I.2 Интелигентни апаратурни 

комплектации и специализирани 

рекреативни програми – 

класификация, устройство и функции 

7 8 15 30 1 Изпит 

 ОБЩО: 12 18 30 60 2 - 
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Втори семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
и

и
 

У
п

р
аж

н
ен

и
я

 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

н
а 

р
аб

о
та

 

О
б

щ
о

 

К
р
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и
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И
зп

и
тн

и
 

и
зи
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в

ан
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RIWC II.3 Ефективни маркетинг политики за 

Wellness услуги в специализирани 

обекти 

7 8 15 30 1 Изпит 

RIWC II.4 Психологически, духовен, 

емоционален и интелектуален 

Wellness  

5 

 

10 15 30 1 Реферат 

 ОБЩО: 12 18 30 60 2 - 

 

Трети семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
и

и
 

У
п

р
аж

н
ен

и
я

 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

н
а 

р
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о
та

 

О
б

щ
о

 

К
р

ед
и

ти
 

И
зп

и
тн

и
 

и
зи

ск
в

ан
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RIWC III.1 Здравна превенция чрез 

моделиращи рекреативни 

методики и Wellness продукти 

7 8 15 30 1 Тест 

RIWC III.2 Класификация и специализирана 

терминология  и услуги Wellness 

индустрията  

5 

 

10 15 30 1 Изпит 

 

RIWC III.3 Предприемачество в Wellness 

индустрията и Нишов туризъм 

5 

 

10 15 30 1 Тест 

 ОБЩО: 17 28 45 90 3 - 

 

Четвърти семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
и

и
 

У
п

р
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н
ен

и
я
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о
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о
я
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л

н
а 

р
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о
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О
б

щ
о

 

К
р
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и
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И
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и
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и
 

и
зи
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в
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и

я
 

RIWC IV.1 Биоенергетика при 

рекреативна двигателна 

активност и Wellnesss 

програми 

7 8 15 30 1 Реферат 

RIWC IV.2 Здравословен и 7 8 15 30 1 Изпит 
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персонализиран  

хранителен режим  

RIWC IV.3 Wellness и моделиращи 

програми в различна околна 

среда (гора, вода, зала) 

10 20 30 60 2 Реферат 

 ОБЩО: 24 36 60 120 4 - 

 

 

Пети семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
ии

 

У
пр

аж
не

ни
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

на
 

ра
б

от
а 

О
б

щ
о 

К
ре

д
ит

и 

И
зп

ит
ни

 

из
ис

кв
ан

ия
 

RIWC V.1 Индивидуална диагностика и 

изготвяне на моделиращи 

рекреативни  програми 

15 15 30 60 2 Проект 

RIWC V.2 Аквааеробика, акваспининг, 

акваджогинг, аквайога, 

аквафитнес 

10 20 30 60 2 Изпит 

практика 

RIWC V.3 Рекреативни гимнастически 

програми 

5 10 15 30 1 Изпит 

практика 

RIWC V.4 Горски Wellness практики           6 9 15 30 1 Тест 

RIWC V.5 Лито, фито и фаго въздействия 

и геотерапията 

8 7 15 30 1 Реферат 

RIWC V.6 Български билкови продукти и 

биоароматични масла 

6 9 15 30 1 Реферат 

RIWC V.7 Здравословен начин на живот и 

Wellness стандарти – 

специфика и приложение 

5 10 15 30 1 Проект 

RIWC V.8 Социални аспекти на Wellness 

философията  и Уелбийнг 

индекс 

7 8 15 30 1 Реферат 

  66 84 150 300 10 - 

 

Шести семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
ек

ц
ии

 

У
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не

ни
я 

С
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б
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а 

О
б

щ
о 
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д
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и 

И
зп

ит
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RIWC VI.1 Методи и средства на 

концепцията за здравословно 

15 15 30 60 2 Реферат 
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стареене 

RIWC VI.2 Wellness – time в домашни 

условия 

5 10 15 30 1 Тест 

RIWC VI.3 Рефлексотерапия и 

пресопунктура на активни 

зони за анти-стрес 

въздействие 

5 25 30 60 2 Изпит 

практика 

RIWC VI.4 Физически, интелектуален, 

емоционален и духовен 

Wellness - медитация в 

природата и позитивен начин 

на мислене 

5 25 30 60 2 Реферат 

RIWC VI.5 Smart технологии и средства 

за представяне на Wellness 

продукти 

10 20 30 60 2 Тест 

RIWC VI.6 Специализирани Welcomed 

ритуали на 3 език (български, 

английски и руски) 

4 11 15 30 1 Тест 

RIWC VI.7 Специфика на Нишов туризъм 

и Wellness дестинация  

15 15 30 60 2 Тест 

 ОБЩО: 45 135 180 360 12 - 

  

Седми семестър 

No 

 

Учебни дисциплини (модули)  

Л
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ц
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ис

кв
ан
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RIWC.VII.1 Добри Европейски практики и 

Wellness стандарти за 

здравословен стил и качество 

на живот 

5 25 30 60 2 Реферат 

RIWC.VII.2 Планиране на индивидуални 

моделиращи програми: 

етапи, характеристики, 

критерии, изисквания и 

възрастови особености. 

Динамика на параметрите 

според нуждите на клиента. 

Планиране, анализ и отчитане 

ефективността на Wellness 

методики и въздействия. 

10 20 30 60 2 Проект 
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RIWC.VII.3 НИР в Рекреативната 

индустрия и Нишов туризъм: 

Апаратура и методи за 

изследване ефективността на 

Wellness въздействията. 

Програмиране на 

индивидуални Wellness 

режими.  

4 11 15 30 1 Проект 

RIWC.VII.4 Идеомоторна моделираща 

тренировка, позитивна 

визуализация, психо-

релаксация.  

10 20 30 60 2 Тест 

RIWC.VII.5 Моделиращи програми с 

различна насоченост във 

водна среда – алтернатива на 

хронични заболявания 

6 9 15 30 1 Проект 

 ОБЩО: 40 80 120 240 8 - 

 

Осми семестър 

Вид на занятието 
І   

Сем. 

ІІ  

Сем. 

ІІІ 

Сем. 

ІV 

Сем. 

V   

Сем. 

VІ  

Сем. 

VІІ  

Сем. 

VІІІ 

ми 

RIWC.VIII.1. Стажантска практика - - - - - - - 90 

RIWC.VIII.2. Изпитен урок - - - - - - - да 

RIWC.VIII.3. Курсова / Дипломна работа - - - - - - - да 

ECTS - - - - - - - 3 

Всичко: - - - - - - - 90 ч 

 

Описание на самостоятелната(ните) работа(и) 

 Разработване на реферати по конкретно зададена тема 

 Brainstorming и тематични айтеми (по работни групи) 

 Сваляне на интернет информация от специализираните сайтове 

 Превод от английски и френски език на специализирани материали от чужди автори 

 Усвояваме на умения за онагледяване на индивидуални Wellness планове/менюта чрез 

последователно надграждане здравословните режими за хармонично тяло и отдих в Wellness 

дестинации. 

 Разработване и онагледяване на здравословен цикъл (седмичен, месечен, годишен) от 

специализиран режим на хранене, рекреация, възстановяване, рекреативна двигателна 

активност, почивки в Wellness дестинации. 

 Предприемачество, планиране и отчитане на приходи от персонализиран Wellness режим  
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 Изготвяне на индивидуални Wellness планове/менюта за здравословно, детоксикиращо, 

енергизиращо, моделиращо и детоксикиращо хранене и енергиен баланс. 

 Извършване на специализирани измервания на данни за разработване на курсова или 

дипломна работа. 

 Систематизиране и табулиране на база данни снети от прилагане на програми и методики за 

здравословен начин на живот.  

 Изработване на информационни клипове и приложения за smart телефони. 

 

Форми на оценяване 

1.Практически: 

 Водене на занимание от сферата на рекреативните двигателни практики – практически изпит 

 Специализирани умения по изготвяне на индивидуални Wellness планове/менюта –  

 Проект 

 Wellness култура - тест  

 Нишови туристически дестинации – тест 

 УМП изпит (писмен и практически) 

 Професионална практика (практически изпит и план-конспекти) 

2.Теоретични: 

 Писмени контролни работи 

 Тест 

 Реферат / Есе 

 Проект 

 Умения за ръчно онагледяване на флип дъска 

 Умения за разработване на рекламни Уеб сайтове (собствени и продуктови) 

 Междинен изпит по специалност (след 2-ри курс) 

 Комплексен изпит по специалност (писмен и устен 7-ми семестър за допускане до  

 защита на курсова разработка и презентиране) 

 Държавен изпит / Защита на дипломна работа с презентиране 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От синтезирания анализ на модулното съдържания, чрез тенатичните планове, представените 

форми за оценяване на знанията и уменията, дефинираните професионални компетенции и 

реализация в практиката на дипломираните студенти в ОКС „Бакалавър“ по специалност 

„Wellness консултант“ правим следните изводи: 
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1. За първи път в Европа се разработва пълна документация за въвеждането на 

новата професия „Уелнес (Wellness) консултант“; 

2. За първи път се стандартизират знанията, уменията и социалните отношения, 

които „Уелнес (Wellness) консултанта“ трябва да притежава; 

3. За първи път се конструира електронно приложение, достъпно на Google play и 

позволяващо да се установи входно и изходно ниво на Уелнес (Wellness) култура“. 

Препоръки за практиката: 

1. При обучение на специализирани кадри „Уелнес (Wellness) консултант“ е важно да се 

спазват границите посочени в учебния план по семестри за професията; 

2. Длъжността „Уелнес (Wellness) консултант“ е с висока социала значимост и носи 

финансови приходи за Рекреативната и Уелнес (Wellness) индустрия и туризъм на 

национално и континентално ниво; 

3. Професията „Уелнес (Wellness) консултант“ подпомага повишаването на „Уелнес 

(Wellness) културата“ в България, с което подобрява в права връзка Уелбийнг (Wellbeing) 

и Happy Planet индексите на България.  
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НОВИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА&WELLNESS И ИНДУСТРИЯ 

И НИШОВ ТУРИЗЪМ 

БИСТРА ДИМИТРОВА 
 

Монографията обобщава проведени в практиката проучвания, които служат за аргументиране на 

тематичната насоченост на основните експерименти за обучение и образование по Уелнес 

(Wellness) култура.  

                    Бистра Георгиева Димитрова, дн – автор, 2019 

Обобщаването на закономерностите за 

постигане на качество в 

професионалните компетенции на 

обучаемите е извършено чрез 

надграждане на междинните изводи от 

предварителните измервания и 

разработване на основните когнитивни 

инструменти. Социалната система 

Уелнес (Wellness) индустрия и Нишов 

туризъм е частично обективизирана, 

чрез обособяването на две 

образователни нива (половин и цяла 

професия)  съобразно нуждите на 

бизнеса от специализирани кадри. 

Установени са особеностите и 

вътрешното съдържание на външния 

одит, определящи нивото на знания, 

интелектулни и практически умения, 

формиращи професионалните 

компетенции на Уелнес (Wellness) 

инструктора. Очертани са тенденциите в развитието на Уелнес (Wellness)  индустрията и 

Нишовия туризъм през последните 10 години.  

На тази основа са потърсени и доказани, за внедряване в практиката, нови методи и 

инструменти за ефективно управление на обучението и образованието на специализирани кадри в 
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сектора. Установените и анализирани резултати допринасят за поставяне управлението на 

педагогическия процес на научни основи, което гарантира тяхното качество. Отчетени са 

възможностите за обективизиране чрез внедряване на смарт инструменти за само-обучение и 

оценка при напреднали обучаваните (работещи в сектора).  

Формулирани са научни доказателства определящи предимствата на специфичните 

инструментариуми за прилагане в практиката на Нишовия туризъм. 

Този подход позволява определянето на конкретно съдържание на когнитивните инструменти 

съобразно нивата на обучение по образователния вертикал. Чрез разработената банка със 

специализирани дисциплини, учебна практика и тестови въпроси с доказан коефициент на трудност 

се обхващат всички възможни посоки за постигане на качество, в процеса на обучение за Уелнес 

(Wellness)  инструктор. 

Резултатите за въвеждане на образователни нива в обучението по артистично плуване 

обобщихме чрез анализ на законодателните промени в българския образователен модел, Закона за 

туризъм и наредбите за неговото приложение и изискванията към професионалното обучение и 

сертифициране на кадри. Разработено е съдържанието на учебната програма за 3-о и 4-о ниво чрез 

въвеждане на образователни нива. Създадена е специализирана методика за обучение на Уелнес 

(Wellness)  инструктор в общообразователното българско училище и/или ЦПО. Дефинирани са 

интерактивни методи на обучение прилагани за постигане на качество в обучението за Уелнес 

(Wellness)  инструктор. Чрез тази нова програма се осигурява пълен образователен модел, 

допълващ акредитираните с отлична оценка (9,2/10 т.), за програмна акредитация програми в ОКС 

„Магистър“ и ОНС „Доктор“ в Национална спортна академия „В. Левски“. Разработени са 

образователни инструменти, качени на виртуалните платформи за Андроид и Айфон (Android & 

iPhone).  
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NEW SMART EDUCATIONAL MODEL - WELLNESS INSTRICTOR 

Bistra  Gueorguieva Dimitrova, D.Sc. 

Summary 

1. The comparative analysis of the welfare 

state in the project partner countries has 

clearly demonstrated the social significance of 

Wellness culture at national, regional and 

global level; 

2. The demand for Wellness services and the 

acute need for Wellness Tourism by 

specialized and certified personnel give rise to 

the development of training tools for training in 

the new profession - "Wellness Instructor"; 

3. The Bologna process has imposed common 

European requirements on educational 

approaches and levels of education regulated 

in the European Qualifications Framework; 

4. Recognition of the new European 

profession - "Wellness instructor" is in line with 

the requirements of specialized Silabus 

containing the expected results of the 

specialized training, the Coriculum containing 

the distribution of the lessons in the courses and the adapted duration of the training for the whole (full 

course of study) and half qualification; 

5. The development of an educational standard for professional certification is a mandatory stand-alone 

intellectual product - necessary for institutions and practice to ensure the mobility of staff in cross-border 

cooperation; 

6. Educational tools for the new European occupation - "Wellness instructor" - is important to link with 

EQF requirements for higher education; 

7. Intellectual products in new smart model for "Wellness instructor" are under the regiment of Prof. 

Bistra Dimitrova, D.Sc., who is the author and manager of successfully accredited specialized 

educational programs at the level of Bachelor, Master and Doctor of "Wellness" culture at the National 

Sports Academy "V. Levski ", Sofia, Bulgaria. This participation scientifically ensures the upgrading of 
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knowledge, skills and competences at the 3rd, 4th, 6th, 7th and 8th levels according to the European 

abilities and avoiding thematic repetition in the disciplines oriented to the needs and the expectations of 

the global Wellness industry and niche tourism; 

8. The intellectual products content of the VET for the new job position „Wellness Instructor“ are 

harmonized with the requirements and aims of the strategy "Europe 2020" for sustanible intellectual and 

inclusive growth, and are focused to create competitive social envirement for the development of the 

knowledge-based economy.. 
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