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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
аб

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

ед
и

ти
 

И
зп

и
тн

и
 

и
зи

ск
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
аб

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
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

ед
и

ти
 

И
зп

и
тн

и
 

и
зи

ск
в

ан
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
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
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ия
 

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
ек

ц
ии

 

У
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я 

С
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ел
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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
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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 тематичните 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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