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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 

първо издание за 2020 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 2020 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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ВЛИЯНИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА С ЙОГА ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО  
НА БОЛНИ ОТ ДИАБЕТ 

 

Лъчезар Стефанов 

Доцент, лекар, доктор, Факултет Спорт, НСА „В. Левски“ 

 

Ключови думи: диабет, метаболитните заболявания, йога, рекреативна двигателна активност.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Диабетът спада към групата на метаболитните заболявания, и се характеризира с 

хипергликемия в резултат на нарушена инсулинова секреция, нарушения в механизмите на 

въздействие на инсулина върху клетките, или и двете. Латинското му наименование е diabetes 

mellitus. По-голямата част от случаите на диабетес мелитус (ДМ) спадат към две широки етио-

патогенни категории. В едната категория, диабет тип 1, причината е абсолютен дефицит на 

инсулинова секреция поради автоимунни патологични процеси или генетична 

предразположеност. Обикновено се развива в млада възраст и от него страдат около 15% от 

населението. В другата по-разпространена категория, диабет тип 2, причината е комбинация от 

инсулинова резистентност и неадекватна секреция на инсулин.  Хроничната хипергликемия при 

диабета се свързва с дългосрочни увреждания, които са свързани с дисфункция или загуба на 

функциите на различни органи и по-специално: зрение, бъбреци, нерви, сърце и кръвоносни 

съдове (ADADCD, 2010). Тук няма да се спираме на diabetes insipidus, който е свързан с 

нарушения в секрецията на антидиуретичния хормон. 

 Няколко патологични процеса се включват в развитие на диабета, като например 

автоимунно разрушаване на β-клетките в панкреаса с последващ инсулинов дефицит, което пък 

довежда до нарушено въздействие на инсулина върху целевите тъкани. Друг механизъм е 

пониженият тъканен отговор спрямо инсулина (Hongasandra et al., 2017). 

 Симптомите на доказаната хипергликемия включват: повишено отделяне на урина, силна 

жажда, загуба на тегло, понякога с голямо поемане на храна и замъглено зрение. Тези симптоми 

може да се съпровождат от нарушен растеж и податливост към някои инфекции. 

 Глюкозният транспорт между кръвта и клетките се осъществява чрез мембранен 

преносител познат като глюкозен транспортер (GLUT). Идентифицирани са 14 форми на GLUT 

обозначени по реда на откриването им – GLUT-1, GLUT-2 и т.н. . Главният преносител на глюкоза 

за повечето клетки в тялото е GLUT-4, който обаче за да осъществява функцията си се нуждае от 

хормона инсулин. Така в повечето клетки глюкозата не може да премине през клетъчната 
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мембрана без наличието на инсулин. Скелетните мускули не зависят от инсулина за глюкозната 

си доставка по време на физическо натоварване, а само по време на покой, тъй като тогава те 

използват GLUT-1 преносителя, който е инсулино-независим (Sherwood, 2010). 

 

МЕТОДИКА 

На базата на представените научни факти до момента подложихме на проверка следната научна 

хипотеза: заниманията с йога, които освен всичко са и система от физически упражнения, 

подпомагат по-добрия контрол на кръвната захар при болни от диабетес мелитус. 

 Целта на проучването е да установи дали редовните занимания с йога могат да помогнат 

при контролиране на нивата на кръвна захар и да повлияят на някои симптоми свързани с 

диабета. 

 За постигане на представената цел поставихме следните задачи: 

1. Проучване на съществуващите изследвания по представения проблем в индексираните 

научни издания през последните 10 години. 

2. Избиране на мета-анализи върху по-голям брой проучвания чийто първични източници да са 

от индексирани научни издания. 

3. Определяне на общите заключения от намерените мета-анализи и свързването им с 

практиката. 

Предмет на изследването е влиянието на заниманията с йога върху симптомите при диабетес 

мелитус. 

Обект на изследванията са разултатите, обсъжданията и заключенията от два мета-анализа 

използвали контролирани експерименти върху голям брой болни от диабет и здрави участници. 

Методи: Обобщихме мета-анализите на няколко автора използвали публикации от индексирани 

бази данни. Източниците които е използвал автор Sherwood (2010) са Google Scholar, PubMed, 

Cochrane Library, MEDLINE, CAMbase, PsycINFO и IndMed до 31 юли 2016. Източниците които е 

използвал авторa Cui (2017) са PubMed, Embase и Cochrane до април 2016 

 Потърсихме общото в изследваните параметри и постигнатите резултати в проучваните 

контролирани експерименти разгледани в мета-анализите представени от авторите. 

 

ДИСКУСИЯ 

 При прегледа и анализа на 46 контролирани експеримента Nagendra и сътр. (2) 

съобщават, че са установени достатъчни доказателства в полза на йога като ефективно 

допълнително повлияване на пациенти с ДМ. Максималната продължителност на всяко от 

проучванията е 12 месеца. Макар, че повечето от проучванията показват значимо подобряване 
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на изходните променливи, причините за незначителните разлики между групите практикуващи 

йога и контролните групи може да са свържат с различията в големината на извадките, 

продължителността и вида на въздействието, а вероятно и качеството на тренировките и нивото 

на участниците.  

 Обсъждането на тези проучвания дава основание авторите на мета-анализа да 

отбележат, че по-голямата част от тях показват подобрение на изходните величини в следствие 

на йога въздействието, което варира от незабавен ефект след 15 дни, който може да продължи 

до 12 месеца. В този контекст, ако ефективността на йога въздействието може да се открие на 15 

ден от интензивна контролирана практика, това може да обоснове продължаването на 12 

месечна контролирана йога практика. Кратки наставляващи занимания и препоръки за домашни 

занимания са по-приложими за подобряване на ежедневната йога практика (2). 

 Дискутираните подобрения не могат да се свържат със степента на увреждането, при 

което йога осигурява най-добри резултати. За сега различни проучвания показват, че 

заниманията с йога изглежда са подходящи за всички степени на увреждане, без странични 

ефекти и усложнения (2). 

 Има ограничения в изследванията при измерване на ефективността на някои йога 

въздействия, като медитация и концентрация. Повече от изходните измервания използвани в 

проучванията са изходни променливи свързани с диабета, чрез които се измерва ефективността 

на йога практиките (2). Като цяло, основано на доказателствата, йога значимо намалява FBG 

(кръвна глюкоза на гладно) нивата и променя други значими клинични показатели при пациенти с 

диабет тип 2 (3). 

 Целта на представеният мета-анализ от Jie Cui (3) е да оцени количествено ролята на 

заниманията с йога при пациенти с диабетус мелитус тип 2. Анализирани са 12 контролирани 

експеримента с общо 864 пациента. Те показват, че йога може значимо да намали FBG, PPBG 

(кръвна глюкоза след нахранване), HbA1c (гликозилиран хемоглобин), TC (общ холестерол) и 

LDL-C (холестерол с ниска плътност) нивата и да увеличи техния HDL-C (холестерол с висока 

плътност) (3). Комбинирайки направения мета-анализ и свързаната с темата литература 

авторите посочват следните особености при изследване на влиянието на заниманията с йога 

върху състоянието на пациенти с ДМ.  

Първо, физическите упражнения са ключов фактор за контрол на диабета. Кои са оптималните 

упражнения и техните параметри подходящи за болни с диабет тип 2 не е известно, но е 

оправдано разработването на схеми от упражнения.  

Второ, вида йога който подобрява състоянието на пациентите с диабет тип 2 остава неизяснен и 

обективните изходни измервания, като периферна нервна модулация, качество на живота, 
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кръвно налягане, обща преживяемост, медиатори на възпалението и функция на имунните 

клетки, по-специално на клетъчно и молекулно нива не се вземат предвид в повечето 

проучвания.  

Трето, периодът на всеки от контролираните опити включени в това проучване се простира от 15 

дни до 9 месеца, а дългосрочните ефекти от йога остават неясни (3).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

- Установени достатъчни доказателства в полза на йога като ефективно, допълнително 

повлияване на пациенти с ДМ 

- Ефективността на йога въздействието може да се открие на 15 ден от интензивна контролирана 

практика, което може да обоснове продължаването на 12 месечна контролирана йога практика. 

- Заниманията с йога изглежда са подходящи за всички степени на увреждане, без странични 

ефекти и усложнения 

- Заниманията с йога, като допълнително въздействие са ефективни за подобряване на 

гликемичния контрол и голямото разнообразие от симптоми, свързани с диабета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКУПУНКТУРА И АКУПРЕСУРА ПРИ СТРАДАЩИ  
ОТ СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА 

 

Любов-Милени Петрова¹, Богдана Илинова² 

¹Докторант, катедра „ТМ на Кинезитерапията“, НСА „В. Левски“  
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Ключови   думи:   синдром на хроничната умора, акупунцтура, кинезитерапия 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Умората е често оплакване в общата и активна популация, като съобщеното 

разпространение варира от 7% до 45 %.(Katz et al 2009;Bultman et al 2002). Умората е състояние, 

което може да варира от лека, която е често наблюдавана в обществото до тежка форма като 

СХУ.(Chew-Graham et al. 2011;Peters et al. 2012). СХУ се характеризира с устойчива, медицински 

необяснима умора. Съчетава се със симптоми като мускулно-скелетна болка, нарушения на 

съня, главоболие и нарушена концентрация и краткосрочната памет.(Moss-Morris et al. 

2015). СХУ представя сериозен здравен проблем.(Yan-cey,Thomas 2012; Kennedy et al. 2010). 

В изследването приложихме два подхода, които доведоха до подобряване на 

състоянието на страдащите от двете групи, непосредствено след края на терапевтичната 

програма. Отчетливо се намали субективното усещане за умора при изследваните. Резултатите 

при късното изследване показаха запазването на  ефективност в полза на терапевтичната 

програма с акупунктура и вакуум терапия. 

 

МЕТОДИКА 

Целта на нашата разработка е да се проследи ефективността и да се сравнят 

терапевтичните програми, включващи акупунктура (Goranova et al. 2008). и акупресура, всяка от 

тях в комбинация с вакуум терапия (вендузи) на пациенти с хронична умора. 

Задачите, които си поставихме, бяха: да се съставят и приложат методики: акупунктура 

съчетана с  терапия с вендузи и акупресура съчетана с  терапия с вендузи, на пациенти 

страдащи от хронична умора; от резултатите, анализа и сравняването им да се изведат изводи и 

да се дадат препоръки за практиката. 

Наблюдавани са 67 пациенти с хронична умора, които покриват диагностичния тест за 

МЕ/СХУ. Процедурите бяха проведени в базата на Холистичен център „Ламонита” ООД.  

Участниците, които отговарят на критериите за СХУ, не са с поставена диагноза от лекар 

специалист – СХУ. Коректното поставяне на диагноза СХУ е предизвикателство за засегнатите и 
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медицинските специалисти.(Bested, Marshal 2015; NICE Clinical Guideline 2007; Schoofs et al 

.2004;Pawlikowska et al.1994). Финалната диагноза на СХУ може да бъде поставена и се основава 

на направени многобройни и скъпи изследвания, с които да се изключват други възможни 

заболявания.(Dickson et al. 2007;Gilje et al. 2008). При влизане в проучването, нито един от 

усещащите хронична умора не е с така поставена диагноза, която доказва СХУ.(Rowe et al. 2017). 

Следователно, тези, които отговарят на критериите за СХУ и са допуснати за изследването по-

нататък ще бъдат наричани „хронично уморени“.  

Изследваните лица, които: имат положителен резултат от тест за СХУ; двата пола;  15 

мъже и 52 жени на възраст от 29 до 60 години; нямат кожни лезии в зоната на 

акупресура/акупунктура; подписали са информирано съгласие. Критерии за изключване от 

изследването бяха пациенти, страдащи от:  тежки сърдечни и мозъчно-съдови заболявания, 

сериозно белодробно заболяване, диабет, тежки заболявания на черен  дроб, бъбреците и 

хематопоетичната система, тромбоцитопения и нарушена функция на кръвосъсирването, 

психично заболяване, болест на Алцхаймер или рак; бременни и кърмещи жени; лица с история 

на алкохолна зависимост и употребата на наркотици. За групата с акупунктура  – лица, които не 

могат да приемат и се страхуват от иглоубождане. 

Изследваните са разпределени в две групи. Експериментална група (ЕГ) – състои се от 

34 души (n=34) – 8 мъже и 26 жени на възраст от 29 до 55 години. Те са изпълнявали методика 

включваща: иглоубождане с  еднократни акупунктурни игли точки и терапия с  вендузи. 

Контролна група (КГ) – състои се от 33 души(n=33), 7 мъже и 26 жени на възраст от 30 и над 60 

години. Те са изпълнявали методика, включваща: мануално въздействие върху биологично 

активни  точки  и терапия с вендузи.  

Нашите участници в изследването са предимно жени между 31- и 40- годишна възраст, 

което е характерно за СХУ (Bakken et al. 2014) и също е свързано с предпочитанието на жените 

да търсят алтернативни методи за лечение. 

Методи 

При явяване на пациенти търсещи терапия се провежда интервю и се снема анамнеза за 

други неразположения и придружаващи заболявания. В случаите, при които се отбелязваше 

хронична умора с давност повече от 4 месеца, се предоставяше тест за диагностициране на 

СХУ. При положителен резултат от теста се отправяше предложение за включване в 

изследването ни. Желаещите да се включване в проучването подписаха информирано съгласие.  

Проследяването осъществихме посредством измервания и тестовете, които се 

извършиха на три етапа – преди и след приключване на терапевтичния цикъл и 4 месеца по-

късно. 
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Тест за установяване на МЕ/СХУ съдържащ три критерия: 

  Индивидът е имал тежка хронична умора в продължение на 4 или повече 

последователни месеца, което не се дължи на заболявания, свързани с умора (тези други 

условия трябва да се изключат от лекар). 

  Умората значително пречи на ежедневните дейности и работа. 

  Индивидът едновременно има четири или повече от следните симптоми: след физическо 

и/или психическо натоварване, възстановяването продължава повече от 24 часа; нарушени са 

концентрацията и краткосрочната памет; болки в мускулите; болка в ставите, без подуване или 

зачервяване; главоболие; нарушен сън; увеличение на лимфни възли в областта на шията или 

мишниците; често повтарящо се възпаление на гърлото. Тези симптоми са се появявали 

периодично или запазвали, 4 или повече поредни месеца.(Makowiec-Dabrowska,Koszada-

Wlodarczyk 2006). 

Приложихме още: Стандартизиран тест SF-36;Функционални тестове за изследване 

обема на движение: тест на Ott; тест на Schober; измерване на екстензията на тялото от лег; 

тестуване на мускулатурата по предната страна на тялото; тестуване на мускулатурата по 

задната страна на тялото. 

 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ 

Всички участници в изследването са с положителен тест за СХУ, който изисква 

минимално 4 месеца, за да се отчете по него подобрение, т.е. тестът да е отрицателен. 

Стандартизиран тест SF-36 използвахме за изследването преди и след края на терапевтичния 

цикъл.  

В табл. 1 са представени резултатите по компонента „Умора“. Стойността му се повишава 

с повишаване на умората. 

 

Таблица 1. Статистическа обработка на резултатите на индикатора „Умора“ 

№ 
Условия НАЧАЛО КРАЙ 

D 
Достоверност 

Група 1 S1 2 S2 temp Р% 

1 Експериментална 32.06 11.15 44.78 12.59 12.7 5.8 99.9% 

2 Контролна 34.09 11.42 39.09 11.07 5.0 3.9 99.9% 

D -2.0 

 

5.7 

 temp 0.74 1.96 

Р% 53.6% 95% 

В началото има отчетлива разлика, която се поставя в полза на контролната група. 

Средните стойности за двете групи са значително занижени.  

В края на терапевтичния цикъл настъпиха промени със статистическа значимост и в 

двете групи. Наблюдаваното намаляване на усещането за умора в експерименталната група 
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показва статистичеси значима разлика (Р= 95%)  и определя експерименталната методиката като 

по-силна за терапията на хроничната умора. Важният за нас показател, чието изменение е 

ключово за изследването – „Умора“ е статистически значимо подобрен при експерименталната 

спрямо контролната група, при второто тестуване. Този факт е показателен за ефективността на 

приложената методика. Въздействието чрез убождане или масаж, върху подбраните биоактивни 

точки, заедно с приложената вакуум терапия, имат висока резултатност в лечебния процес при 

двете групи.  Значително по-добрият резултат в ЕГ, по отношение на „умора“, е показател за по-

високата ефективност на въздействието на акупунктурата. В последствие проследихме късните 

резултати, които са лишени от фона на приповдигнатост, който беше характерен за времето на 

проведените процедури.  Субективния емоционален фактор е повлиян, според нас, от 

оптимистичната среда, по време на провеждането на терапевтичните процедури и считаме това 

за значима и неразделна част от работата. Тя е определяща за ефективността на лечението. На 

базата на атмосферата създадена по време на лечебния курс, участниците  получиха  усещане 

за личностната си стойност и се почувстваха разбрани, по отношение на състоянието си на 

хронична умора и затрудненията протичащи в ежедневния живот от нея. Това създаде 

допълнителни условия за благоприятното отражение на терапевтичния курс в двете групи.  

За проведеното изследване, от изключителна важност се явяват резултатите, които 

отразяват запазването във времето на ефекта от терапията. Възможно е да се подобри 

състоянието на страдащия, за известен период и спонтанно да се възобновят набор симптоми,  

определящ СХУ. (Asbring,Narvanen 2003; Levis,Wessely 1992; Bayliss et al.2013). Тестът, който 

установява наличието на СХУ, анализира състоянието 4 месеца назад. Това беше минимално 

времето, което трябваше да се изчакаме след проведената терапия, за да установим 

действителните ползи от терапиите и приемем хроничната умора за преодоляно 

неразположение. За КГ (диаграма 1), късните резултати свалени с тестът, определящ наличието 

на СХУ показват, подобрение при 18% от участниците.  

Диаграма 1. Резултати от тестът, определящ наличието на СХУ – КГ, крайно измерване 

 

 

 Резултат от тест за наличие на СХУ крайно изследване 
(след 4 месеца) КГ 

положителен тест 

отрицателен тест 
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Диаграма 2. Резултати от тестът, определящ наличието на СХУ – ЕГ, крайно измерване 

  

Резултатите получени 4 месеца след терапията показва, че 53% от участниците в ЕГ 

(диаграма 2) са с трайно подобрение в състоянието си и не отговарят на критериите за 

установяване на СХУ.   

Този процент е значително по-висок от отчетеният при КГ, което е показател за 

ефективността на експерименталната терапевтична програма. Повече от половината участници 

в ЕГ са получили подобрение на здравословното си състояние, което е с траен ефект и може да 

се отчете анулиране на страданието по отношение на хроничната умора. Ефектът се простира 

освен върху подобреното физическото и емоционално състояние, но също в продуктивността на 

личността в дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ) и възобновяване на усещането за личностна 

значимост. В хода на периода за проследяването след четири месеца в двете групи настъпиха 

следните изменения в състоянието на участниците в изследването и в двете групи.  

   

Заявените положителни отговори, за наличие на симптом са визуално представени за КГ 

на диаграма 3. Стойностите са в три линии, според времето на снемаме на състоянието: начало 

Резултат от тест за наличие на СХУ крайно изследване (след 4 месеца)  ЕГ 

положителен тест 

отрицателен тест 

Диаграма 3 Диаграма 4 
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на терапевтичната програма, след приключване на терапевтичната програма и късното 

проследяване, което е 4 месеца след края на терапевтичната програма. Най-силно повлияване 

между първото и второто тестуване се наблюдава по отношение „Умора повече от 24, след 

натоварване“, където с 59,6% намалява при изследване в края на терапевтичната програма. 

След 4 месеца, запазването на благоприятния резултат е за 18,2% от участниците. Считаме, че 

при повтаряне на терапевтичния курс, приложен за контролната група, резултатите биха се 

задържали във времето и придобили траен ефект, за по голям процент от засегнатите. 

Отразяването на умората върху ДЕЖ е показател, който се подобрява до края на терапията с 

39,4%, но при последното измерване 21,2% от участниците с подобрени от КГ, възстановяват 

оплакванията по този показател. Показателя „Нарушена концентрация“ в първия тест е с 

положителен отговор за 48,5%. След терапията е 45,5% не се променя след 4 месеца. За КГ 

„Болка в мускулите“ и „Болка в ставите“ се отчита подобрение в края на  терапевтичния курс, но в 

късното изследване то се стопява.  

Показателите „Главоболие“ и „Нарушен сън“, нямат трайна промяна при късното 

проследяване. „Подути лимфни възли“ и „Често повтарящо се възпалено гърло“ не търпят 

промени в хода на трите тестови изследвания. 

 На графика 4 са визуализирани данните получени за ЕГ от тестовете, проведени в трите 

етапа на проследяване. Най-силно повлияни са показателите е „Умора повече от 24, след 

натоварване“ и „Влияние върху ДЕЖ“. Резултатите при тях се изменят синхронно във времето, а 

подобрението е трайно във времето. Късният резултат е филтриран по отношение на 

емоционалното въздействие и потвърждава ефективността на експерименталната методика. 

„Болка в мускулите“ в първото тестуване е отбелязана за налична при 64,7%, намалява 

наполовина (32,4%) в края на терапевтичния цикъл, а в късното проследяване е 38,2 %. В голяма 

степен постигнатите резултати имат тенденция да се запазват във времето, след провеждане на 

експериментална методика. Главоболието се променя за ЕГ в трите изследвания, както следва: 

61,8%; 41,2%; 47,1%. Нарушена концентрация е отбелязана в 52,9% от тестовете в началното 

измерване. Този процент след терапевтичния курс е 44,4%, а на късното тестуване 44,1%, което 

показва тенденция за запазване на ефекта от експерименталната методика. Болката в ставите се 

съобщава в повече от половината от изследваните в ЕГ (52,9%). След провеждане на 

експерименталната методика, процентът намалява до 35,3%, а късното проследяване има лека 

тенденция към възстановяване на страданието. 50% от участниците в ЕГ съобщават за 

нарушения на съня. В края на терапевтичния курс този процент е 47,1%, а четири месеца по-

късно спада до 38,2%. Показателите „Подути лимфни възли“ и „Често повтарящо се възпалено 

гърло“ след приключване на експерименталната методика липсва промяна в състоянието, но в 
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късното измерване се наблюдава тенденция за намаляване на страданието по посочените 

показатели. За изследваните от ЕГ се наблюдава подобрение по отношение на страданието на 

хронично уморените и тенденция за запазване на ефекта на експерименталната програма във 

времето, а по отношение на някои от показателите се отчита подобрение с отложен ефект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложената от нас експериментална методика, оказва подчертан положителен ефект 

върху страдащите от хронична умора, което ни дава основание да направим следните изводи: 

 1. Умората намалява и в двете групи, но в експерименталната е с тенденция ефектът на 

подобрение да се запази.  

 2. Интензивността на болката се мени по време на лечебния курс и в двете групи, но при 

пациентите в експерименталната група в късното тестуване след 4 месеца от лечебния курс, тя е 

много по-ниска. 

 3. Показатели като“Често повтарящо се възпалено гърло“ и „Подути лимфни възли“ показват 

подобрение в късните изследвания за ЕГ, което е показател за стойността на трайното 

въздействие на третираните с акупунктура и вакуумтерапия.  

 4. Страдащи от хронична умора, със страх от иглоубождане, могат да бъдат обучени да 

извършват сами върху себе си, точков масаж и ефектът може да бъде задържан във времето. 

Лесно може да се прилага и на работното място. 

 5. Акупунктурата в комбинация  с вакуум терапия е ефективен метод за облекчаване на 

симптомите при хора с хронична умора. 

 6. Предоставянето на възможност за терапия на рисковите групи професии за да се подобри 

трудоспособността, намалят честите отсъствия по болест, които са обвързани със значими, 

обществени и лични, икономически загуби. 

С проведеното експериментално проучване върху пациентите с хронична умора в 

продължение на пет месеца, изпълнихме основната цел, а именно намаляване на хроничната 

умора и подобряване качеството на живот на засегнатите.  
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Ключови думи: рак на гърдата, танци, рехабилитация, рекреативна двигателна активност 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Злокачествените новообразувания са една от водещите причини за смъртността в България, 

като те заемат 17% веднага след болестите на органите на кръвообращението.  

Според публикуваните данни на Националния раков регистър за 2009 г.,  в структурата на 

заболяванията от злокачествените заболявания с най-голям относителен дял при жените е ракът 

на гърдата, който заема почти 1/4 от злокачествените заболявания при жените (23.0%), следван 

от рака на кожата (12.5%), този на маточното тяло (7.7%) и други. Структурата на смъртността от 

злокачествените новообразувания за 2009 г. показва, че ракът  на гърдата (17.6%) е водеща 

причина за смърт при жените, следван от този на дебелото черво (10.1%), белия дроб (8.3%) и 

стомаха (7.0%). Независимо от сравнително умерената заболяемост и смъртност в България 

понастоящем, налице са тенденции, които показват, че в близко бъдеще ситуацията може да 

стане по-неблагоприятна.  

Своевременното откриване на заболяването има отношение не само към по-благоприятния 

изход и респективно по-голямата преживяемост и качество на живот на болните, но есвързано и 

със значителни социални и икономическите ползи за обществото.(Valerianova Z, Atanasov T, 

2014). Различни са методиките и предпоставките за повишаване на осведомеността и 

профилактика при тази група онкоболни, но е безпорен фактът и приноса на физическата 

активност като естествен редуктор на редица сресови, физически и хормонални предпоставки за 

заболеваемостта.  

Понастоящем има достатъчно доказателства показващи, че тези, които живеят физически 

активен живот, могат да получат редица ползи за здравето, включително понижен риск от някои 

видове рак, като рак на гърдата, рак на простатата и дебелото черво. (EU Physical Activity 

Guidelines Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity, 2008) 

Последните данни показват, че в ЕС 6 от 10 души на възраст над 15 години никога или рядко се 

упражняват или спортуват и че повече от половината никога или рядко се занимават с други 

видове физическа активност, като колоездене, танци или градинарство ("Sport and Physical 

Activity", 2010). Изчислено е, че физическата неактивност причинява 9% от всички случаи на рак 

на гърдата и 10% от всички случаи на рак на дебелото черво, което има значителни последици за 

преките разходи за здравеопазване и косвените разходи, поради увеличените периоди на отпуск 

по болест, трудови увреждания и преждевременни смъртни случаи. През последните години 

заседналия начин на живот се появява отчетливо в научните изследвания, като потенциален 

определящ фактор за риска от рак.(Leitzmann et al., 2015). Водещи изследователи доказаха 

права взаимозависимост между здравословния стил на живот и понижаване нивата на 
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заболявания. Ето защо, глобалните организации (ООН, СЗО, Глобъл Уелнес институт) ежегодно 

изследват и публикуват детайлни доклади за състоянието на глобалните индекси за уелбийнг и 

за щастлива планета (Димитрова, 2018; Димитрова, 2020). Това насочи държавите към 

разработване на нови образователни програми за специализиран персонал, което да повиши 

качеството на услугите в Рекреативната индустрия (Димитрова, 2019; Димитрова, 2019.а). 

Доказано е, че спорта и физическата активност осигуряват редица ползи за здравето и играят 

важна роля в първичната превенция на различни видове рак, включително рак на дебелото 

черво, ендометриум и рак на гърдата (International Agency for Research on Cancer, 2002). 

Физическата активност също така е показала положителни ефекти сред преживелите рак, тъй 

като може да намали страничните ефекти от терапията провеждана при лечението на рака, да 

ускори възстановяването след диагностициране на рак, да подобри общата преживяемост и да 

осигури физиологични и психологически ползи (Meyerhardt et al., 2006) 

Проучванията относно физическата активност при жени с рак на млечната жлеза, сочат 

намаляване на риска с около 20%.  Забелязва се, че активностите свързани с развлекателна 

дейност имат по-висок ефект при редуциране на риска от рак, отколкото професионалните 

дейности, както й такива който са провеждани в близко минало, отколкото в далечен минал 

период. Това означава, че жените, които са физически активни в 40-те и 50-те години, имат по-

големи ползи за намаляне на риска от рак на гърдата от жените, които са били активни в по-

младите си години. 

 Наблюдава се подобна зависимост при жените с нормално тегло в сравнение с жените с 

наднормено тегло и жените в постменопауза в сравнение с жените в пременопауза. 

Намерени изследвания сочат, че раково болните пациенти имат повишени нива на 

психологическо безпокойство (Van’t Spijker, Trijsburg, & Duivenvoorden, 1997) и депресия (Raison & 

Miller, 2003) в отговор на диагноза и лечение. Ето защо сегашната грижа за рака все повече 

включва психо-социални интервенции, които да помогнат на пациентите да се справят с 

промените в тялото си, да преодолеят изкривените изображения на тялото си, да се справят с 

неразрешената скръб, да възстановят надеждата, да повиши емоционалното изразяване, да се 

намали изолацията и да се подобри самоуважението. Резултати от изследвания сочат, че такъв 

вид грижи са подобрили качеството на живот на раково болни пациенти (Dibbell-Hope, 2002). 

Креативни арт терапии като танц или движение се използват за помощ на пациенти с рак и по 

време на тяхното възстановяване. Танцовата терапия предоставя креативна възможност да се 

изразят потиснати чувства, спомени, усещания, страхове, мечти и емоции. Те стават видими в 

пространството с помощта на инструментариум от движения, танцови практики и стилове. Тя е 

насочена към хора от всички възрасти.  

Изследванията показват, че физическата активност повишава специалните невротрансмитерни 

субстанции в мозъка (ендорфин), които създават положение на добро физическо състояние. 

(Djobova et al., 2019). И общото движение на тялото като танц, усилва функциите на другите 

системи в човешкото тяло: кръвоносна, респираторна, скелетна и мускулна (Димитрова, 2019.б). 

Днес терапията с танц или движение е добре разпознаваема форма на допълнителната терапия, 

която се използва в болниците, както и в клиничните центрове за рак. Танцът и в частност 

движението придобиват все по-голяма популярност като терапевтични методи, с помощта на 

които човек може да работи за подобряване на връзката със себе си, както и за лечение на ред 

психични неразположения и физиологични заболявания (Dimitrova, 2018).  
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Високата медико-социална значимост на рака на гърдата и известните факти за положително 

повлияване в резултат на прилагането на различни методи на физическа активност, ни насочи 

към настоящето проучване. Целта ни е да направим опит да  прецизираме възможностите за  

повлияване на болните с рак на гърдата с цел превенция на последствията и усложненията след 

оперативно лечение.   

 

МЕТОДИКА 

Имайки предвид това, и с цел да подпомогне прилагането на насоките за физическа активност, 

методиката за рехаблитация под формата на танци сред преживелите рак на гърдата и жените, 

които все още се лекуват на възраст между 30 и 65 години, е нововъведение за тази немалка 

както се оказва група. Въвеждайки иновативен танцов протокол, който да ги включи в умерена до 

интензивна физическа активност и като следствие, да ги стимулира да приемат и да се свържат с 

телата си, да подобрят самочувствието, увереността и себеизразяването си, да се справят с 

чувството на изолация, депресия, гняв и страх и да засилят личния си потенциал и преди всичко, 

да извършват физическа дейност, необходима за тяхното общо благосъстояние.  

Танцовият протокол включва въведение, разработване и тренировка на базови танцови умения 

при пациенти след операция следствие новообразувание на млечната жлеза, за 32 седмици при 

две едночасови занимания на седмица. Танците които са включени в рехабилитационния 

протокол са латиноамериканските стилове - Бачата, Салса, Меренге, Ча-ча, Румба и Танго.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

               Контингентът на изследването всключва 46 жени, на средна възраст 53,9 години. 

Според стаистическата обработка на данните от началното изследване при 46 жени участнички в 

рехабилитационната  терапия с танци, наблюдаваме повишен индекс на телесната маса 

(Таблица 1), който заедно с отчетените обиколки на талия и съотношението на талия-ханш е 

индикатор за повишено ниво на мазнините при измерената група хора, показваща също така 

повишен риск от метаболитни проблеми и свързаните с тях усложнения и заболявания. 

Резулатите от проведения BDI-II тест показват ниво на лека депресия сред жените, като не се 

забелязват високи корелационни зависимости между резултатите ит теста и другите данни които 

са измерени.  

 

Таблица 1. Представяне на нормативи и измерени данни 

Показатели Норма за измерването Измерени средни данни 

Обиколка на талия в см. 88 см 91,97 см 

Съотношение талия-ханш 0,85 см 0,87 см 

BMI- индекс на телесната маса 18.5 - 24.9 25,7 

Beck Depression Inventory®-II 

отчитане нивата на депресия 

0-9 минимално ниво  

10-18- леко ниво 

17,14 

Беше извършен корелационен анализ, който показа силна отрицателна зависимост 

между процента вода в тъканите и общите мазнини в организма, корелационен коефициент на 

Пирсън r = -0,993. Друга много висока корелация се наблюдава между килограмите и обиколката 
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на талията r = -0,900, както и между и индекса на висцералните мазнини r = -0,856. Не се 

наблюдава силна зависимост между възрастта и нивото на общите или висцерални мазнини в 

организма.  

Проучването показва значителни връзки на теста за сила на захвата на ръката с настроение, 

умора, болка, свръхчувствителност, подвижност на врата и рамото при оцелели от рак на 

гърдата. Като измерените показатели са близки до нормата (фиг.1) 

Фигура 1. Сила на захват на горен крайник 

Тези открития съвпадат с други проучвания, проведени при други злокачествени заболявания. 

Взети заедно, тези резултати показват, че тестът за здравина на ръката на засегнатата страна 

може да бъде използван като помощно средство за измерване при оценка на оцелели от рак на 

гърдата. 

ДИСКУСИЯ 

Проведеното начално измерване дава отправна точка относно физическите и психологическите 

показатели на групата и ни дава основание да заложим бъдещи хипотези и цели, които да бъдат 

доказани чрез танцовата методика. Вероятно следствие на редовната физическа активност 

показателите за общи мазнини, висцерални мазнини и индекса за телесната маса ще отчетат 

намаляне, докато мускулите и силата на захват на двете ръце ще се повиши. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Днес терапията с танц или движение е добре разпознаваема форма на допълнителната терапия, 

която се използва в болниците, както и в клиничните центрове за рак.  

Въпреки стратегиите и инициативите на международно и Европейско равнище, остава 

разнообразието от предизвикателства, и трябва да бъдат взети всички възможности за 

насърчаване на физическите активности и спорта, и да се подкрепят здравните политики в 

образованието. 
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COVID-19 – ОБИКНОВЕНО РЕСПИРАТОРНО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ  

СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ЗА СПОРТУВАЩИТЕ? 

 

Т. Георгиева1, Е. Насева2, Д. Вълев3 

1НСА "В. Левски", Катедра Физиология и биохимия;  
2МУ-София, ФОЗ; 3ПУМБАЛ “Св. Йоан Кръстител” ЕАД 

 

Ключови думи: COVID-19, респираторни заболявания, спортисти, тренировки 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия, 

предизвикана от нов коронавирус SARS-CoV-2, който води до развитие на коронавирусно 

заболяване - COVID-19. Държавите бяха призовани към готовност за реакция на различни 

сценарии за общественото здравеопазване, като няма разработен и установен единен подход за 

справяне с пандемията. Всяка държава трябва да направи оценка на риска, предпазните мерки и 

тяхната социална приемливост и бързо да приложи необходимите интервенции в подходящ 

размер за спиране или забавяне на предаването на COVID-19, като в същото време намали 

максимално икономическите, обществени и социални въздействия. За всички крайната цел 

трябва да бъде една – спиране на предаването и предотвратяване на разпространението на 

вируса, за да се запази човешкия живот (WHO, 2020b; WHO/Regional office for Europe, 2020).   

В България първите предприети действия бяха свързани със засилен медицински 

контрол на пристигащите в страната граждани, а от 13 март с обявяването на извънредно 

положение бяха въведени задължителни противоепидемични мерки и ограничения, включително 

прекратяване на спортните мероприятия. Преустановяване или отлагане на  спортните турнири 

беше приложено като мярка за ограничаване распространението на вируса и от много други 

държави и федерации. На 24 март, Международният олимипийски комитет (МОК) и 

Организационният комитет Токио 2020 отложиха за лятото на 2021 г. един от най-престижните и 

най-популярни спортни форуми – Олимпийските игри (International Olympic Committee, 2020). 

 

ДИСКУСИЯ   

Младите и здрави хора, които спортуват не влизат в рисковите групи за тежко протичане 

на COVID-19, но те могат да играят съществена роля за разпространението на вируса. 

Предаването става чрез малки респираторни капчици при кихане, кашляне или близък контакт 

със заразен човек. Вирусът може да оцелее на различни повърхности от няколко часа (мед, 

картон) до няколко дни (пластмаса и неръждаема стомана) и да доведе до инфектиране дори без 

пряк контакт със заразен човек. Данните показват, че предаването на вируса може да настъпи до 

2 дни преди появата на първите симптоми и че безсимтомните носители също имат значение за 

разпространението на заболяването. Инкубационният период на COVID-19 е между 1 и 14 дни, а 

човек е заразен 7–12 дни при средно тежките случаи, до две и повече седмици при тежките 

случаи. Трябва да се има предвид, че инфекцията се разпространява и от леките случаи, 

протичащи с неспецифична симтоматика, като 1 инфектиран може да зарази средно 2-3 човека 

(European Centre for Disease Prevention and Control, 2020a).  

Налагането на профилактични и противоепидемични мерки при спортистите е важно не 

само за преустановяване разпространението на заболяването, но и за запазване на добрата 
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спортна форма и здравословно състояние на самите спортуващи. Дори леките форми на вирусно 

заболяване могат да имат неблагоприятен ефект върху дихателната система и аеробния 

капацитет на спортистите и могат да доведат до различни по продължителност прекъсвания на 

тренировъчния процес. Понякога инфекции, които протичат безсимптомно при други хора, при 

спортисти понижават значително максималните резултати. Описани са случаи за внезапно и 

необяснимо влошаване на спортните постижения след остро респираторно заболяване (ОРЗ) 

или субклинична вирусна инфекция с протрахиран ход. Ето защо неочакваната загуба на спортна 

форма, може да се свърже и с прекарани наскоро леки, незначителни като клинична изява 

заболявания (Roberts,1985, 1986).  

Симптомите на COVID-19 са подобни на тези при грип и други вирусни инфекции. Най-

често се наблюдава температура, суха кашлшца и умора/отпадналост. По-рядко срещани са 

болки по тялото, хрема, зачервено гърло, главоболие, конюнктивит, диария, загуба на вкус и 

обоняние и др. Възрастните хора и тези с придружаващи заболявания са изложени на по-висок 

риск от развитие на тежка инфекция. Въпреки това всеки може да се зарази с COVID-19 и да се 

разболее сериозно (WHO, 2020d). Настоящите данни показват, че при 20-30% от 

диагностицираните с COVID-19 се налага хоспитализация, а при 4% се развива тежко 

заболяване (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020a). 

 За предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция е много важно 

новите случаи да се откриват бързо, преди да настъпи широко разпространение на болестта, 

като съмнителните случаи се тестват своевременно с RT-PCR. Лабораторно изследване и 

изясняване е необходимо при (WHO, 2020c): 

 - Пациенти с ОРЗ (внезапна поява на поне един от следните симтоми: кашлица, 

температура, задух), пътували в райони с разпространение на COVID-19 в рамките на 

14 преди началото на симптомите; 

 - Пациенти с ОРЗ, в тесен контакт с вероятен или лабораторно потвърден случай на 

COVID-19 в рамките на 14 дни преди началото на симптомите; 

 - Пациенти с тежко протичащо ОРЗ, изискващо хоспитализащия, без наличие на друга 

етиологична причина, която да обясни състоянието им. 

Всички вероятни или лабораторно потвърдени случаи на COVID-19 трябва да бъдат 

изолирани и наблюдавани в медицинско заведение или у дома, в зависимост от състоянието им. 

От изключително важно значение е тяхното бързото идентифициране и изолиране. За 

възстановени от инфекцията се смятат всички с 2 отрицателни лабораторни проби, взети поне 

през 1 ден (WHO, 2020a).    

Близките контактни на вероятни или лабораторно потвърдени случаи трябва да бъдат 

поставени под карантина за 14 дни от датата на последния контакт (2 дни преди или 14 дни след 

появата на симптоми при заразеното лице). За близък контакт се приема (European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2020): 

 - Контакт лице в лице със заразен с COVID-19 на по-малко от 1 метър за повече от 15 

мин; 

 - Директен физически контакт със заразен с COVID-19 (напр. здрависване); 

 - Незащитен директен контакт с инфекциозни секрети на заразен с COVID-19 (напр. 

при кашляне, докосване на използвани кърпички с голи ръце);  

 - Споделяне на едно и също домакинство със заразен с COVID-19; 
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 - Директни грижи за пациенти с COVID-19 без използване на подходящи лични 

предпазни средства; 

 - Престой в близост до заразен с COVID-19 в една и съща затворена среда (работно 

място, класна стая, заседателна зала, общо мероприятие), независимо от 

продължителността; 

 - Пътуване в непосредствена близост (на разстояние от 1 м) със заразен с COVID-19 

във всякакъв вид транспорт. 

Всяко лице, което по време на карантинния период развие фебрилно заболяване или 

респираторни симптоми, трябва да се счита за съмнителен случай на COVID-19 и да се 

изследва. Всички, които са под карантина, както и хората, които им помагат или обслужват е 

необходимо стриктно да спазват препоръчаните профилактични мерки (най-вече хигиена на 

ръцете и дезинфекция) (WHO, 2020). 

Ако спортист развие симптоми на COVID-19 е необходимо да бъде тестван и изолиран, а 

близките му контактни лица (треньори, съотборници и друг персонал) поставени под карантина 

до излизане на резултата. При отрицателен резултат карантината може да бъде преустановена, 

но при положителен тест за COVID-19, всички близки контактни трябва да останат у дома си за 

14 дни след последния контакт със заразеното лице. В този период, ако възникнат сиптоми при 

други съотборници и персонал, те трябва да бъдат незабавно съобщени на лекаря на екипа или 

на личен лекар, за да се определи дали това са признаци на COVID-19, може да се обмислят 

също ежедневни проверки на температурата и широко тестване за установяване на 

безсимптомни носители (Toresdahl et al., 2020). В някои случаи се налага повторно лабораторно 

изследване при лица с отрицателен резултат и голяма вероятност за COVID-19, тъй като с RT-

PCR може да не се открие SARS-CoV-2 в ранните стадии на инфекцията. 

 Съвременният спорт поставя все по-високи изисквания към състезателите, затова и 

решението за възобновяване на тренировките след прекарано заболяване е от изключително 

важно значение. Въпреки че COVID-19 се причинява от нов вирус, за който няма натрупани 

достатъчно данни и опит, първоначалните изследвания показват, че имунната реакция, свързана 

с клиничното възстановяване при леки до средно тежки случаи е подобна на тази, която се 

наблюдава при грип (Thevarajan et al., 2020). Ето защо и препоръките за връщане към тренировки 

трябва да са сходни с тези при други ОРЗ. Спортисти с леки форми на COVID-19, могат да 

възобновят тренировките си няколко дни след отзвучаване на оплакванията. Най-общо се 

приема, че самостоятелни упражнения с намален интензитет са безопасни, когато симптомите на 

заболяването са ограничени само в областта на главата (ринит, конюнктивит, тонзилит, 

фарингит). Спортистите могат да опитат с леки натоварвания за 10-15 мин и ако се чувстват 

добре да продължат с нискоинтензивна тренировка. При симптоми на системно засягане обаче 

(висока температура, мускулни болки, общо неразположение), е необходимо да се изчака период 

от 7 до 14 дни преди завръщане към тренировки, поради риск от усложнения или протрахиран 

ход на заболяването (Metz, 2003; Primos, 2007). На безсимптомните носители също не се 

препоръчват физически натоварвания с висока интензивност (Steinacker et al., 2020).   

За тежко протичащите инфекции е необходима хоспитализация и колкото по-дълго и 

интензивно е лечението, толкова по-продължително ще бъде възстановяването. Все още 

липсват достатъчно данни за протичаието на COVID-19 при активно спортуващи и за 

дългосрочните последици след прекарана инфекция. Известно е, че тежките форми на 

заболяването, често се свързват с усложнения като белодробна фиброза и сърдечно-съдови 
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увреждания (миокардит, аритмии, сърдечна недостатъчност) (Driggin et al., 2020). Всичко това 

може да прекрати кариерата на един състезател. Но дори и при пълно възстановяване, при някои 

спортисти вирусната инфекция може да доведе до състояние на силно изтощение, известно като 

„синдром на следвирусна хронична умора“. Проявите са свързани основно с проблеми в паметта 

и концентрацията, главоболие, мускулно-ставни болки, умора и отпадналост, предизвикани от 

незначителни усилия. Често заболяването остава недиагностицирано, защото симптомите са 

твърде общи и неспецифични, липсва реална находка при провежданите изследвания и 

пациентите се приемат за симуланти. В някои случаи оплакванията отзвучават за няколко 

седмици, но в други могат да продължат и години, с намаляване на работоспособността и 

възможностите за високи постижения (Maffulli et al., 1993; Bested et al. 2015).   

Намалената кондиция и сгъстения график, особено, ако състезателите бързат незабавно 

да възстановят предишния си тренировъчен режим и натоварвания, може да доведат до много 

по-сериозни проблеми отколкото самата вирусна инфекция. Освен здравословното състояние, 

редица допълнителни фактори, като поведение и спазване на необходимите противоепидемични 

и профилактични мерки, редовен сън и почивка, рационално хранене с достатъчен прием на 

въглехидрати (Заеков, 2016) и не на последно място психосоциални проблеми, трябва да бъдат 

взети предвид заедно с физическите натоварвания, при изготвяне на тренировъчните програми 

на спортистите след продължителна изолация или прекарана инфекция със SARS-CoV-2. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можем да кажем, че е необходимо да се отнасяме с повишено внимание 

към COVID-19, защото въпреки че при млади, здрави хора протича като обикновено 

респираторно заболяване, то може да се превърне и в сериозен здравословен проблем за 

спортуващите. Въпреки многото неизвестни, свързани с коронавирусната инфекция, все по-ясно 

става, че ще живеем с нея още дълго време, най-вероятно години. COVID-19 ще продължи да 

оказва влияние на живота ни и всички трябва да бъдем подготвени за това.   
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ВЪВЕДЕНИЕ: 

Инфекциозните заболявания в спорта са сериозен медицински проблем. При физически 

натоварвания атлетите влизат в контакт с различни инфекциозни причинители (бактерии, вируси, 

паразити). Много често това води до различни инфекции и до откъсване от тренировъчния 

процес. Болката, дискомфортът, повишената температура или други симптоми могат да 

предизвикат нарушаване на координацията, концентрацията, мускулната сила и аеробната 

мощност на организма (Баймакова М., 2017). Тези болести се разпространяват сравнително 

бързо, което излага на риск околните от инфекции и последващи усложнения. (Roberts JA et al., 

1988) 

Първичната профилактика се осъществява чрез имунизации, планирана здравна профилактика и 

добри хигиенни практики (Luke A et al., 2007). Основен инструмент за превенция на 

инфекциозните заболявания и една от най-ефективните мерки за защита на общественото 

здраве са ваксинациите.  

 

МЕТОДИКА 

Според Световната здравна организация (СЗО) благодарение на ваксинациите всяка година се 

предотвратяват приблизително 2-3 милиона смъртни случая в световен мащаб. Чрез 

широкообхватни програми са постигнати огромни успехи в контрола на ваксино-предотвратимите 

болести. Първата и засега единствена болест, която е ликвидирана чрез успешно планирана и 

проведена имунизационна кампания в цял свят е едрата шарка. Според Европейският Център за 

превенция и контрол на заразните заболявания (ECDC) имунизацията чрез ваксиниране е едно 

от десетте най-велики постижения на общественото здравеопазване през 20-ти век. 

Тази статия предлага рамка на имунизационните практики при спортисти, базирана на 

схемите на ваксиниране, предложени от международни организации и в съответствие с 

нормативните документи в България.  

Целта е да се направи системен обзор на имунизациите с акцент върху превенцията при 

спортисти. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

С наредба № 15 от 12.05.2005 г. се определят видовете имунизации в страната, 

сроковете за извършването им, условията и редът за тяхното провеждане. В някои страни от 

Европейския съюз ваксинациите са препоръчително, в България обаче те са задължителни и 

това е регламентирано с чл. 58. ал. 1 от Закона за здравето. Съгласно актуалния имунизационен 

календар, утвърден от министъра на здравеопазването в нашата страната се провеждат 

задължителни планови имунизации и реимунизации на определена навършена възраст и те се 

отнасят за следните заболявания: туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, 



 
 

Международно научно списание за иновации 
 

 30 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм 2020 / 1 

морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б и 

пневмококови инфекции. Имунизационните практики при спортистите са тема с нарастващ 

интерес в областта на  превантивната медицина, поради: увеличаване на броя на заболелите от 

ваксинопредотвратими инфекции, нарастващата мобилност на спортисти и треньори, както и 

липсата на осведоменост по въпросите на имунопрофилактиката. Последните летни олимпийски 

игри в Бразилия през август 2016 г., привлякоха вниманието в световен мащаб не само с 

важността на  спортното събитие, но и заради рисковете от инфекции, както за спортисти, така и 

за посетители, предвид географското разположение. В този контекст интересът към 

инфекциозните заболявания изостри вниманието на международните органи за спорт и 

здравеопазване върху ваксинациите -  най-ефективният начин за предотвратяване на 

инфекциозни заболявания.  В тази връзка СЗО създаде уеб страница, съдържаща здравни 

съвети за пътуващите до летните олимпийски и параолимпийски игри през 2016 г. с конкретна 

информация за препоръчаните ваксини http://www.who.int/ith/updates/20160621/en . 

Глобализацията на спортните събития и повишената мобилност на елитните спортисти 

към ендемични региони на инфекциозни заболявания представляват сериозен риск за 

участниците. Определящите фактори за повишено предаване на инфекциите са свързани с вида 

на спортните съоръжения (закрити или открити) и с използването на зали, хотели и ресторанти, 

свързани със спортните събития. Рискът от заразяването с инфекциозни агенти е по-висок при 

спортисти, поради техните интензивните международни  пътувания, както и особеностите на 

средата, в която тренират и се състезават (Turbeville et al., 2006). Тъй като в клубовете, идват 

спортисти от страни с различни имунизационни политики от съществено значение е  

проследяването на  имунизационния статус на всички и особено на онези, които идват от страни, 

в които имунизациите не са задължителни. Задължителни са ваксинациите главно в страните от 

Източна и Централна Европа, Франция и Италия ( https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu). 

Наред със задължителните имунизации, изцяло финансирани от държавата, са предвидени и 

т.нар. препоръчителни имунизации, с които се цели защита на отделни групи от населението, 

уязвими по отношение на определени инфекции поради специфични възрастови, медицински, 

професионални или социални показания (Наредба № 15 от 12 май 2005 г за имунизациите в 

Република България, издадена от Министерство на здравеопазването; изм. и доп. ДВ. бр.78 от 04 

Октомври 2019 г.). Препоръчителните ваксини не са част от рутинната схема на ваксинация, не 

са осигурени от държавния бюджет и се извършват по желание на пациента срещу заплащане. 

Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с 

определени ваксинопредотвратими инфекции, в региони, ендемични за дадените заболявания, 

на  лица в неимунизационна възраст с повишен риск от заразяване, и др. Заразяването зависи от 

следните фактори : възраст, здравословно състояние, имунизационен статус, място и 

продължителност на престоя. Към препоръчителните имунизации се отнасят ваксини срещу: 

хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и 

коклюш, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, инфекции и др. 

Препоръчителните ваксинации варират в зависимост от мястото на събитието, годината и 

сезонът, в който се провежда.  

 

ДИСКУСИЯ 

Някои от механизмите за предаване на инфекциозните заболявания в състезателни 

условия включват пряк контакт от човек на човек, както и въздушно-капково  разпространение. 

http://www.who.int/ith/updates/20160621/en%20/
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(Mast EE, 1997) Тесният контакт между състезателите, например при спортове като борба, 

гимнастика и др., особено  по време на състезания е свързан с повишен риск от инфекции, 

пренасяни във въздуха (Collins CJ, 2012).  По време на зимните олимпийски игри през 2010 г. във 

Ванкувър е регистрирано огнище  на морбили, но не са били  съобщени случаи на това 

заболяване сред спортистите (Daly P, 2011). Морбили е типична въздушно-капкова инфекция с 

голям потенциал на разпространение и висока степен на усложнения (Ehresmann KR, et al., 

1995). Източник на заразата е болният през последните 1-2 дни от инкубационния период и 

първите 3-5 дни от началото на заболяването. При кашляне, кихане и говор във въздуха се 

отделят пръски, съдържащи вируса. Заразяването става при непосредствена среща с болния в 

затворени помещения, чрез вдишване на въздух, съдържащ натоварения с вируса аерозол. В 

много страни, където през последните години се провеждат големи футболни турнири се 

наблюдават епидемии от морбили: 2006 г. в Германия, 2010 г. в Южна Африка, 2008 г. в 

Швейцария, 2012 г. в Полша. Общо в Европа за последните години има рязко нарастване на 

заразените с вируса на морбили. За първото шестмесечие на 2018 г. са регистрирани 41 000 

болни от морбили в Европа, в сравнение с предходната, когато случаите са били почти два пъти 

по-малко (23 927) (http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/measles-

cases-hit-record-high-in-the-european-region). Причина за големия брой заболели са нередовни 

имунизации, което води до  натрупване на голям контингент неимунизирани, а вирусът е много 

заразен и това води  до епидемия.  

Въпреки, повежданата ваксинация, огнища на морбили се наблюдават и сред ваксинирани 

индивиди. При направено изследване сред спортисти, които нямат доказан имунитет 

(серонегативни) е установено, че 86 %   преди това са получили доза ваксина срещу морбили. 

След проведена ваксинацията с втора доза серонегативните са покачили титъра на антителата, 

което предполага,  че схемата на ваксиниране с две дози е една изключително  ефективна  

мярка за  контрол на огнищата на морбили. (Coté TR, et al.,1993). Предотвратяването на 

усложненията от морбили (пневмония, отит, енцефалит) се постига само чрез създаване на 

колективен имунитет, произтичащ от имунизационния обхват на популацията (Schonberger K, et 

al. 2013). 

При някои спортове (конни надбягвания, крос, игри на спортни игрища и др.) има повишен 

риск от наранявания, убождания и разкъсани рани. Рискът от потенциален контакт с почва, 

замърсена с тетанични спори налага  строга профилактика на заболяването тетанус, което е 

типична ранева инфекция. Спорите на причинителя са много устойчиви и  присъстват в околната 

среда, независимо от географското местоположение - в почва (особено наторена), вода, в праха 

по предметите и т.н. Заразяването  се осъществява при попадане на тези спори в наранявания 

от различен вид,  особено такива при които се създават анаеробни условия за развитие на 

причинителя. Ваксините срещу тетанус са част от почти всички имунизационни програми и 

спортистите са ваксинирани още в ранна детска възраст. При имунизарани възрастни се 

препоръчва реимунизация през  10-години. Тетанусът на майката и новороденото продължава да 

съществува като проблем в общественото здраве в 13 страни, главно в Африка и Азия 

(https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage). През 2018 г. около 86% 

от децата по света (116,3 милиона деца) са получили 3 дози ваксина срещу дифтерия-тетанус-

коклюш, която ги предпазва от инфекциозни заболявания, които могат да причинят сериозни 

увреждания или да бъдат фатални (https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/immunization-coverage). 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/measles-cases-hit-record-high-in-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/measles-cases-hit-record-high-in-the-european-region
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Спортистите са изложени на риск от инфекции пренасяни с кръв, чрез кръвоизливи и 

наранявания. Такава инфекция е хепатит В - заболяване с високо социално и икономическо 

значение, което засяга лица във всички възрастови групи и във всички региони на света 

(Баймакова,М. и съавт., 2018). 

Хепатит В е вирусна инфекция, атакуваща черния дроб. Източник на зараза е само човек – болен 

с остро протичащ инфекциозен процес (независимо дали е проявен, или не) и хроничен 

заразоносител. Пътищата на предаване са посредством кръв, кръвни продукти и др. телесни 

течности, от майка на новородено по време на раждането, при полов контакт със заразен 

партньор, при тесен битов контакт, създаващ възможност за наранявания и замърсяване с кръв. 

Рискът от предаване на вируса на хепатит В е особено висок при атлети в спортове с тесен 

контакт и сблъсък, поради наличието в кръвта на голям брой вирусни частици, което позволява 

предаване дори с малки количества заразени течности. По този начин, дори незначителни 

наранявания при контакт с кръв са абсолютно достатъчни за предаване на вируса (Kordi R, 2004).  

Основата на профилактиката на хепатит В е ваксината срещу заболяването. Като основна 

превантивна мярка за управление на инфекцията още преди около 30 години ( 1992 г). в 

Националния имунизационен календар на България като задължителна ваксинация в детска 

възраст е включена рекомбинантна ваксина срещу хепатит В. Прилагането на ваксината е в три 

дози, с 0-1-6 схема на ваксинация (втората доза след месец от първата и третата след шест до 

дванадесет месеца след първата).  При спортисти, изложени на висок риск от порязване или 

нараняване (борба, футбол, баскетбол, футбол, бокс, хокей и др.), е необходим пълният курс на 

ваксинация срещу хепатит В (Grosset-Janin A, 2012). Установено е, че ваксинацията срещу 

хепатит В е ефективна за предотвратяване на хронична хепатит В вирусна инфекция  между 90% 

и 95%, както и предпазва от  карцином на черния дроб около 70% (Chang M-H, 2015). До края на 

2018 г. ваксината е въведена в 189 държави в света https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/immunization-coverage. Имунизацията срещу това заболяване е от изключителна 

важност, защото вирусната инфекция може сериозно да увреди здравето на спортистите и да 

попречи на кариерата им (Rosić I, 2008).   

Широко разпространено остро инфекциозно заболяване на черния дроб е и хепатит А. Поради 

лесно осъществимия механизъм на предаване тази инфекция бързо маже да предизвика 

епидемични взривове в отделни региони с нисък жизнен стандарт (Попов Г. и съавт.,2018). Най-

важният фактор, определящ хода на тази инфекцията е възрастта: по-малките деца имат по-

малка склонност към развитие на симптоми (5% -10%), в зряла възраст , процентът нараства в 

границите 75% и 90%, а смъртността е от порядъка на 0,1% до 2%, която се увеличава с 

възрастта на пациента (Jacobsen KH, 2009). Източник на зараза е всеки човек с остра инфекция, 

независимо от формата на клинично протичане. Механизмът на предаване се реализира най-

често по контактно-битов път, но значение имат и водният и хранителният. Степента на 

ендемичност (разпространение) е пряко свързана с хигиенните и санитарните условия и 

социално-икономическото развитие на района. Районите с висока ендемичност са страните със 

занижени санитарни условия, при които почти няма податливи на инфекцията подрастващи и 

възрастни. Районите със средна ендемичност на разпространение на вируса са страните с 

подобрени социално-битови условия, като подрастващите не се заразяват в ранна детска 

възраст и достигат до пълнолетие без изграден имунитет. В развитите страни (Западна Европа, 

Австралия, Нова Зеландия, Канада, Съединените щати, Япония), където санитарно -хигиенните 

условия са на високо ниво, честотата на инфекцията е много ниска  и дялът на възприемчивите 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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възрастни е сравнително голям (Jacobsen KH, 2010). В тези държави децата в ранна възраст не 

се инфектират и достигат до пълнолетие без изграден имунитет. Следователно инфекцията 

може да се развие при по-възрастни лица и да протече по-тежко с изявена клинична 

симптоматика (Martin A, 2006). Въз основа на горе-изложеното може да се направи 

заключението, че подобрените условия на живот водят до натрупването на неимуннен контингент 

и възможност за епидемии от хепатит А вирусна инфекция (HAV). Тази инфекция е известна още 

като болест на пътуващите лица от развития свят до районите с висока или средна ендемичност 

за инфекцията. Имунизацията срещу хепатит А се препоръчва за спортисти, пътуващи в райони, 

ендемични за заболяването (Азия, Африка, Централна и Южна Америка, страни от 

Средиземноморския басейн). Ваксинацията се препоръчва, тъй като заболяването води до 

продължително намаляване на работоспособността и лесно се разпространява сред членовете 

на отбора. Поради това имунизацията срещу HAV е от съществено значение за запазване 

здравето и физическата форма на спортистите, пътуващи често до ендемични райони. Ваксината 

срещу хепатит А е инактивирана (убита) и 99% имуногенна, изграждаща имунитет с  

продължителност  повече от 25 години (Fahrni O, 2020). СЗО препоръчва въвеждането на 

рутинна имунизация срещу вируса на хепатит А в имунизационните схеми за деца на възраст над 

1 година. Въвеждането на такава имуниация в страни с междинна ендемичност за HAV инфекция 

доведе до значително намаляване на заболяемостта от хепатит А (Stuurman AL, 2016). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Спортистите са изложени на по-висок риск от инфекциозните заболявания, в сравнение с 

общата популация, тъй като участието им в организирани мероприятия улеснява механизмът за 

разпространение на инфекциите, чрез споделени дейности, оборудване, живот и места за 

тренировки, както и пътуване до рискови зони.  

Ваксинирането на спортисти трябва да бъде част от международните ваксинационни програми, 

за да се подобри имунизационния обхват на общностите. За тази цел трябва да се прилага 

ваксинация на всички членове на екипа: състезатели, рефери, треньори (Tafuri S, 2017). 

Информираността  за заболяванията, ендемични за нациите, до които спортистите пътуват, както 

и имунизационният им статус са важен инструмент в профилактиката на заболяванията. 
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Ключови думи:  Уелнес (Wellness), аква практики, иновативни програми, промоция на здравето, 

приложение в артистично плуване 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През последното десетилетие  в артистичното плуване, както и в много други спортове се 

забелязва изравняване на възможностите на състезателите в световен мащаб. Това от своя 

страна увеличава конкуренцията, борбата за медалите става все по-ожесточена, съчетанията 

стават по-бързи, по-наситени със сложни акробатничи елементи и грандиозни хореографии. Тези 

тенденции доведоха до нови изменения в правилника. Задължителните елементи за отделните 

възрасти станаха по-сложни и изискват по-високи технически и силови умения, което не винаги 

отговаря на възрастовите възможности. И всичко това на фона на изключително наситен спортен 

календар. Следователно треньорите трябва да търсят  нови методи и средства за планиране на 

спортната тренировка с цел запазване здравето и дълголетието на състезателите. Едно от тези 

средства са тренировките във водна среда. Аква практиките могат да се съчетават в зависимост 

от целта и насоченоста си, да рзавиват оределено качество (сила, издръжливост, бързина) или 

да релаксират и освежават. (Green et al., 1990). Специфична особеност на артистичното 

плуване  е задържането на дишането, ето защо ние създадохме комплекс от аква практики, в 

който внедрихме апнеа. За да се използват рационално и ефективно тренировките във вода е 

необходимо да се познават свойствата на водата и физичните закони при движение във 

вода. Все повече елитни атлети започват да включват аква практиките в програмата си с цел да 

рзвиват своята сила, бързина и издръжливост, но също така и за възстановяване.  От друга 

страна прилагането на моделиращи и рекреативни двигателни програми и Wellness въздействия 

води до повишаване на жизнеността, мотивацията и творческата активност (креативност и 

иновативност)  и на гражданите. Рекреативната двигателна активност придобива все по-голяма 

популярност, като терапевтичен метод (Dimitrova, 2017; Dimitrova, 2019.а). Уелнес практиките 

подпомагат, практикуващите ги да работят за подобряване на връзката със себе си и чрез  

себеусещане да постигат превенция на здравето от заболявания (Dimitrova, 2018; Dimitrova, 

2018.а). Рекреативните&Уелнес двигателни практики ефективно подобряват и дори премахват 

психични неразположения и хронични синдроми на болка (Dimitrova, 2019). 

Пo врeмe нa aквa прaктикитe ce зaдeйcтвaт вcички групи муcкули, нaтoвaрвaнeтo ce рaзпрeдeля 

рaвнoмeрнo, a cъщo тaкa ce нaмaлявa риcкът oт трaвми. Caмият фaкт, чe ce изпълнявaт във 

вoдaтa, oкaзвa положително въздeйcтвиe и върху нeрвнaтa cиcтeмa (Димитрова, 2019.б). 

Водещи изследователи доказаха права взаимозависимост между здравословния стил на живот и 

понижаване нивата на заболяванията чрез активиране и стабилизиране на имунната система в 

организма (Димитрова, 2020). Ето защо, глобалните организации (ООН, СЗО, Глобъл Уелнес 

институт) ежегодно изследват и публикуват детайлни доклади за състоянието на глобалните 

индекси за уелбийнг и за щастлива планета (Димитрова, 2018). Това насочи образователните 
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институции и организации към разработване на нови образователни програми за специализиран 

персонал, което да повиши качеството на услугите в Рекреативната индустрия (Димитрова, 2019; 

Димитрова, 2019.а). 

 

МЕТОДИКА 

Работната ни хипотеза е базирана на предположението, че aквa пpaктикитe в cиcтeмaтa нa 

oбyчeниe и пoдгoтoвкa нa ceлeкциoниpaни състезателки по артистично е ефективно средство зa 

ycъвъpшeнcтвaнe aдaптaциятa нa пpoпpиopeцeптopитe към устойчива двигaтeлнa aктивнocт във 

вoднa cpeдa. Специфична ocoбeнocт нa cпeциaлизиpaнитe авторски aквaкoмплeкcи e 

техният компонентен континиум чрез зoнoвo нacoчeни мускулни усилия, пoзвoлявaщи 

мoдeлиpaне cпopeд нуждите или очакванията на практиканта. Тaкa изпoлзвaйки кaквaтo  и дa e 

aквa двигaтeлнa aктивнocт – oбщa, cпeциaлизиpaнa или нacoчeнa, тялoтo нa практикантите 

усъвършенства cвoятa aдaптaция към вoднaтa cpeдa. Пapaлeлнo oбoбщaвaнeтo нa oпитa oт 

пpaктикaтa щe пoзвoли paзpaбoтвaнeтo нa специфични мoдeли зa aквa пpaктики с познавателен 

елемент, пpилoжими в peкpeaтивнaтa индycтpия. 

Цeл на изcлeдвaнето е eфeктът oт въздeйcтвиeтo нa cпeцифичeн авторски аква-мoдeл, 

позволяващ компонентен континиум чрез зoнoвo нacoчeни мoдeлиpaщи упражнения cъобразно 

нуждите в пoдгoтoвкaтa нa cинxpoниcтки за устойчива двигaтeлнa aктивнocт във вoднa cpeдa, 

чpeз cpeдcтвaтa нa aквa пpaктикитe, паралелно транслирани за моделиращи аква-програми при 

общо-практикуващи лица. 

Пpeдмeтнaтa oблacт нa нaшeтo изcлeдвaнe e ycъвъpшeнcтвaнe нa пoдгoтoвкaтa в cинxpoннoтo 

плyвaнe чpeз cpeдcтвaтa нa aквa пpaктикитe, кaтo чacт oт paзpaбoтeн нoв cпeцифичeн мoдeл зa 

пpилoжeниe въpxy paзлични гpyпи пo мoтивaция, интepec, спортен стаж и възpacт.  

Пpeдмeт нa изcлeдвaнe ca cпeциaлизиpaни зaнимaния c aквa пpaктики, пpoвeждaни пo двa 

кoмплeкca c paзличнa нacoчeнocт и c включeн пoзнaвaтeлeн (когнитивен) тeopeтичeн кypc зa 

мoтивиpaнe oт пoлзитe нa въздeйcтвиe. 

Oбeкт нa изcлeдвaнe e cъcтoяниeтo и динaмикaтa нa cпeцифичнoтo фyнкциoнaлнo paзвитиe и 

eмoциoнaлнa динaмикa нa cинxpoниcтки, cтyдeнтки и oбщo-пpaктикyвaщи, кaктo и тяxнaтa oцeнкa 

зa пpилoжeнaтa aвтopcкa аква-мeтoдикa и ефективност от въздeйcтвиe чрез авторския aквa 

модел а върху eмoциoнaлния и peкpeaтивен статус. Ceлeкциoниpaxмe подбраните дa yчacтвaт в 

нaшия пeдaгoгичecки eкcпepимeнт c инфopмиpaнo cъглacиe и в cъoтвeтcтвиe c тexнитe 

oчaквaния, бяxa oбocoбeни: 

■ Eкcпepимeнтaлнa гpyпa 1 (EГ1) – oт 40 cинxpoниcтки от България и Турция, кoитo пpoвeждaxa 

зaнимaниятa cи пo мoдeлиpaн aквa кoмплeкc, c aкцeнт въpxy анаеробния режим (cилoв) и 

мoдeлиpaщия кoмпoнeнтен континиум нa ocнoвнaтa чacт; 

■ Eкcпepимeнтaлнa гpyпa 2 (EГ2) – oт 63 пpaктикyвaщи (нeyмeeщи и yмeeщи дa плyвaт), кoитo 

пpoвeждaxa зaнимaниятa cи пo мoдeлиpaн aквa кoмплeкc, c aкцeнт въpxy диxaтeлнaтa и 

peлaкcиpaщa кoмпoнeнтa нa ocнoвнaтa чacт. 

Три важни и съществени иновативни индикатори бяха вградени в авторския аква модел, а 

именно: 

1. Задържане на дишането по време на изпълнение на упражненията в двата модела, като при 

анаеробната кoмпoнeнтен континиум се изпълняваше при всяко упражнение, а при аеробната 

през едно упражнение; 
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2. По време на изпълнението включихме задължително консумиране на вода от практиката по 

авторския аква модел при всяка пауза, като бе поставено минимално изискване от ½ литър вода; 

3. Включихме познавателно-информационен кoмпoнeнтен континиум относно въздействието  на 

аква модела върху емоционалния и здравен статус на практикуващите го. 

Зaдaчитe, кoитo ca пocтaвeни зa paзpeшaвaнe в xoдa нa eкcпepимeнтa, ca cвъpзaни c 

ycтaнoвявaнeтo нa: 

■ изxoднoтo нивo нa cпeцифични пoкaзaтeли зa физичecкo paзвитиe и eмoциoнaлнaтa динaмикa 

(emotive dynamic) нa изcлeдвaнитe гpyпи лицa 

■ пpoмeнитe нacтъпили в пpизнaцитe, в peзyлтaт нa пpилoжeнoтo eкcпepимeнтaлнo въздeйcтвиe 

чpeз нoвия авторски aквa мoдeл; 

■ знaчимocттa нa нacтъпилитe пpoмeни. 

Eкcпepимeнтът e c пpoдължитeлнocт eднa тpeниpoвъчнa гoдинa (15.10.2016  –  12.09.2017 г.), c 

пpeкъcвaнe, пopaди лятнa вaкaнция и състезателен период (23.06.2017 – 03.09.2017 г.). 

Зaнимaниятa нa eкcпepимeнтaлнитe гpyпи ce пpoвeждaxa 3 пъти ceдмичнo –в peдoвнитe 

тpeниpoвъчни чacoвe (при синхронистките) и в чacoвeтe зa opгaнизиpaни зaнимaния за общо-

практикуващите. Cпeциaлизиpaнитe cpeдcтвa, кoитo aдaптиpaxмe бяxa oт aквa диcциплинитe: 

aквaфитнec, aквaaepoбикa, aквacтpeчинг, балет и aквaйoгa. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Анализът на резултатите е основан на стойностите, получени след математико-статистическата 

обработка на данните. Приложихме корелационен, вариационен, факторен и дескриптивен 

анализ. Изследвани бяха 18 показатели: антрипометрични, показатели за физическа 

дееспособност и функционални. Установихме статистически значими промени при показателя 

дихателнта разлика, който при EГ1 e oтнocитeлнo eднopoднa в нaчaлoтo нa eкcпepимeнтa и 

бeлeжи знaчитeлнo пoдoбpeниe, пpи втopoтo тecтиpaнe (Графика 1).  

 

 
Графика 1. Разпределение на показателя „дихателна разлика“ при ЕГ1, в началото и в края на 

експеримента. 
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Cpeднaтa cтйнocт знaчитeлнo ce yвeличaвa (c 3,5 cм). Пpи пъpвoтo изcлeдвaнe paзмaxът 

e гoлям (5 cм) и нaмaлявa дo 3,5 cм пpи втopoтo. 

Фигура 1. Paзceйвaнe нa aнтpoпoмeтpичнитe пoкaзaтeли пpи EГ-БГ. 

 

Тoвa oзнaчaвa, чe вcлeдcтвиe нa пpилoжeнoтo въздeйcтвиe c aкцeнт въpxy aepoбнaтa 

кoмпoнeнтa нa aepoбния кoмплeкc, e нacтъпилo знaчитeлнo пoдoбpeниe и изpaвнявaнe нa 

фyнкциoнaлнитe възмoжнocти нa изcлeдвaнaтa cъвкyпнocт. Това ce пoтвъpждaвa oт acимeтpиятa 

нa paзпpeдeлeниeтo, кoятo e c oтpицaтeлeн знaк и ce yвeличaвa пpи втopия тecт. Cтaндapтнoтo 

oтклoнeниe e гoлямo, нo знaчитeлнo нaмaлявa пpи изxoдящoтo изcлeдвaнe. Eкcцeca e 

oтpицaтeлeн и пoд кpитичнaтa cтoйнocт и пpи двeтe тecтиpaния.  И при двете експериментални 

групи се установиха положителни изменения в обиколките на долни и горни крайници, талия, 

ханш, процентното съдържание на мускулна маса, тегло и  телесни мазнини (Фиг.1). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

■ Нoвият aквaaepoбeн кoмплeкc c aкцeнт въpxy aepoбнaтa кoмпoнeнтa, пoдoбpявa цeлeнacoчeнo 

фyнкциoнaлнитe пoкaзaтeли нa oбщoпрaктикувaщитe и пoвлиявa пoлoжитeлнo тoнуca нa 

cкeлeтнaтa муcкулaтурa и aнтpoпoмeтpичнитe им дaнни.   

■ Нoвият aквaaepoбeн кoмплeкc c aкцeнт въpxy cилoвaтa кoмпoнeнтa, пpиopитeтнo paзвивa 

зoнaлнo cилaтa нa мycкyлнитe гpyпи и пoвлиявa пoлoжитeлнo фyнкциoнaлнитe пoкaзaтeли и 

aнтpoпoмeтpичнитe дaнни нa изcлeдвaнитe лицa.                                                                               

■ Вoдeщитe мoтивиpaщи фaктopи зa изcлeдвaнитe oт двaтa видa eкcпepимeнтaлни гpyпи, ce 

oпрeдeлят кaктo cлeдвa: пocтигaнeтo нa жeлaнaтa цeл; нoвитe знaния зa здрaвния cтaтуc; 

cпpaвянeтo c тpyднитe здрaвни и пcихoлoгичecки cтeрeoтипи; paбoтaтa в гpyпa, нa фoнa нa 

пpиятнa мyзикa във вoднa cрeдa; вoдeщия зaнимaниeтo. 

■ Ocнoвнитe дeмoтивиpaщи фaктopи ca: прeoдoлявaнeтo нa cтeрeoтипa зa движeниe във вoднa 

cрeдa; cpaвнявaнeтo нa coбcтвeнитe cпocoбнocти, c тeзи нa дpyгитe в гpyпaтa. 

■ Cлeд yчacтиeтo cи в eкcпepимeнтa, рecпoндeнтитe ycтaнoвявaт зa ceбe cи: чe ca cтaнaли пo – 

opгaнизиpaни, paбoтocпocoбни и yвepeни; чe бoлкитe в тялoтo им ca нaмaлeли и/или изчeзнaли; 

чe ca cтaнaли пo – caмocтoятeлни в oцeнкaтa нa здрaвния cи cтaтуc. 

■ Пo-виcoкият прoцeнт, yчacтвaли oбщoпрaктикувaщи и рaзрeдни cинхрoниcтки в eкcпepимeнтa, 

cмятaт дa пpoдължaвaт дa прилaгaт aквaaepoбикa (пo 76% във вcякa eкcпepимeнтaлнa гpyпa). 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

  Водещи изследователи доказаха права взаимозависимост между здравословния стил на 

живот и понижаване нивата на заболяванията чрез активиране и стабилизиране на имунната 

система в организма (Димитрова, 2020). Ето защо, глобалните организации (ООН, СЗО, Глобъл 

Уелнес институт) ежегодно изследват и публикуват детайлни доклади за състоянието на 

глобалните индекси за уелбийнг и за щастлива планета (Димитрова, 2018;). Това насочи 

педагози и образователни звена към разработване на нови образователни програми за 

специализиран персонал, което да повиши качеството на услугите в Рекреативната индустрия 

(Димитрова, 2019; Димитрова, 2019.а). 

Технологичният прогрес естествено разширява възможностите за предоставяне на услуги на 

населението през летните ваканции.  и е особено актуално по отношение на морския туризъм. 

Здравето на съвременния човек се основава на двигателната му активност (Пенев 2019; 

Кирилова, Андонов 2019; Александрова 2019). Редица изследователи посочват влошаване на 

здравето на студентите по време на обучението си в университета и свързват решението на 

проблемите на мотивацията с физическото възпитание, като използват иновативни подходи за 

увеличаване на физическата активност (Аврамова, 2019; Джобова, 2019 ). Уелнес практиките 

подпомагат, практикуващите ги да работят за подобряване на връзката със себе си и чрез  

себеусещане да постигат превенция на здравето от заболявания (Dimitrova, 2018; Dimitrova, 

2018.а). Рекреативната двигателна активност придобива все по-голяма популярност, като 

терапевтичен метод (Dimitrova, 2017; Dimitrova, 2019.а). Рекреативните&Уелнес двигателни 

практики ефективно подобряват и дори премахват психични неразположения и хронични 

синдроми на болка (Dimitrova, 2019). В същото време техническите форми за отдих в СПА 

курортите са нови и интересни лечебни средства за младите хора (Томилин 2018).  

 

МЕТОДИКА 

 Анализ на ефекта при различни видове ветроходни активности, използвани в ВУСБ 

„Несебър“ НСА върху проводимостта на биологично активните точки (БАТ) в човешкото тяло. 

За провеждане на изследването бяха използвани следните методи: 

 Анализ на литературни източници - Във връзка с изследването бяха проучени и 

анализирани специализираните литературни източници. 

Компютърна диагностика по Накатани – измерена бе електропроводимостта в 12 

двойки акупунктурни точки на дланите и стъпалата за 12 основни органи и системи. От 

получените данни се вижда как работят белият дроб, дебелото черво, стомахът, далакът, 

панкреасът, щитовидната жлеза, сърцето, пикочният мехур, бъбреците, стомахът, червата, 

жлъчният мехур, черният дроб. Получава се информация и за състоянието на имунната система, 
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централната и вегетативната нервна система, обмяната на веществата, състоянието на 

гръбначния стълб.  

Математико-статистически методи – за изчисляване на средните данни на 

изследваните показатели. 

РЕЗУЛТАТИ 

Нашите проучвания показват, че в морските курортите е препоръчително да има богат 

избор на водни активности с цел рекреация. Всяка от тях въздейства по различен начин на 

биологически активни точки (БAТ) на почиващите, следователно върху системи и органи на 

човека (таблица 1). 

Таблица 1 Средни стойности на проводимостта на  БАТ в човешкото тяло при 

използване на различни видове ветроходни  активности. 

Ветроходни активности Проводимост БАТ - преди 

(X±σ) мкА 

Проводимост БАТ- след 

(X±σ) мкА 

Плаване на швертбот 16,5±7,4 33,6±12,7 

Плаване на крейсерска яхта 9,6±3,2 16,5±4,5 

Уиндсърф  12,6±2,8 31,4±4,9 

 

  Заниманията с ветроходни  активности допринасят за значителното активиране на почти 

всички системи и органи човешко тяло: наблюдава се двойно и понякога тройно увеличаване на 

проводимостта на БАТ по всички меридиани (p <0,01) (Фигура 1).  

 
Фигура 1 Промяна в проводимостта на БАТ при занимания на швертбот 

При плаване на швертбот (фигура 1), на фона на двукратно и трикратно увеличение на 

проводимостта в повечето меридиани (p <0,01), се забелязва явен скок на проводимост на 

бъбречната меридиана (R) и жлъчен мехур (VB). 

  

За разлика от плаването на круизна яхта, при швертбота клиентът трябва да работи 

физически за откреняване и самостоятелно да взема решения за управление на ветроходната 

яхта. Разбира се, за това са необходими определени знания и умения за правилното 

настройване на ветрилото, оценка на въздействието на вятъра и вълните, постоянното 

наблюдение на акваторията, преценяване на скоростта, крена и диферента на яхтата. 

  Управлението на швертбот води до увеличаване на сърдечната честота, като в 

зависимост от силата на вятъра може да варира в диапазона от 60 до 170 уд./мин. 
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 Съвсем различна картина се забелязва, при занимания на уиндсърф (фигура. 2). 

Интензивната работа с ветрилото допринася за активирането на БАТ на белите дробове (P), 

тънкото (IG) и дебелото черво (GI), „тройния нагревател“ (TR), както и бъбреците (R), пикочния 

мехур (V) и жлъчния мехур (VB). От това следва, че редовните занимания с уиндсърф 

значително влияят върху хода на енергийните потоци при хората. 

 
Фигура 2 Промяна в проводимостта на БАТ при занимания на уиндсърф 

Заниманията с уиндсърф, се различават от другите видове дейности под ветрила, както 

по сложността на началното усвояване  и в енергийните разходи за един час, изразходвани на 

вода. Пулсът зависи от силата на вятъра: при спокойно време е 60–80 уд./мин; а при скорост на 

вятъра от 15-20 метра в секунда - може да достигне 200 уд./мин. 

При плаване на круизна яхта (фигура 3) са наблюдавани най-големите промени в 

проводимостта на БАТ в тънките (IG) и дебелите черва (GI), бъбреците (R), пикочния мехур (V), 

жлъчния мехур (VB). 

 
Фигура 3 Промяна в проводимостта на БАТ при занимания на круизна яхта 

Обобщавайки горния материал, може да се констатира, че корелацията между 

показтелите на БАТ изчезва след като натоварването е изпълнено и в същото време се появяват 

нови, т.е. структурата на връзките между отделните меридиани се променя. Това би позволило 

да се изгради ефективна система от лечебни ефекти, като се вземат предвид индивидуалните 

предпочитания и човешките заболявания. 

ДИСКУСИЯ 

Обучението на специалисти по ветроходство, които да са в състояние целенасочено да 

работят с нетрадиционни средства е трудно. Както показа дългогодишната практика на обучение 

на такива специалисти в НСА „Васил Левски“, тежките климатични условия при работа с клиенти 

на плажа през летния сезон (слънчева радиация, топлина, висока влажност), голям наплив на 

туристи през летните месеци, когато има голяма вероятност от нарушения на безопасността по 
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водата, многото работа по ремонта на материалната част, сезонният режим на работа и други 

подобни правят позициите на инструктори и треньори по ветроходство малко привлекателни. 

Организацията на обучението на висококвалифицирани специалисти по водни спортове в 

чужбина до голяма степен зависи от специфичните  особености на националните традиции и 

благосъстоянието на населението на определена страна. 

 Обучението на ветроходците в САЩ и Канада е обусловено от високото ниво на 

благосъстояние на определена част от населението и на масовостта на ветроходството в тези 

страни. Начално обучение за деца от 8-12 години се провежда в яхтклубове, като на около 15-

годишна възраст повечето от тях се прехвърлят на клас „ Лазер“. Треньорите се стремят да 

възпитават в учениците си творческа инициатива: да създават цветни състезателни паради с 

украсени яхти, състезателни пътувания из островите, нощни екскурзии, „търсене на съкровища“ и 

т.н. 

 Често използвани упражнения, които предизвикват интерес и забавление у децата: 

плаване със завързани очи, без рул, смяна на членовете на екипажа. От друга страна за 

разнообразяване на процеса на обучение помага и големия брой национални класове и 

значителен флот от крейсерски яхти. 

 В САЩ около 200 университета разполагат с яхти и екипажи от студенти практикуващи  

редовно. Най-доброто обучение се провежда в Морската академия, където кадетите участват в 

800 официални и 1200 тренировъчни състезания за сезона. А през лятото те участват във всички 

регати, провеждащи се в САЩ. Това е и основата за създаването  на най-добрите състезатели на 

световно ниво, които впоследствие отиват да работят като инструктори и треньори по водните 

видове отдих. 

 Във Великобритания се прави много за запознаване на младите хора с морските 

професии. В тази страна има много центрове за водни спортове, които попадат в три категории: 

  - чисто спортни за трениране на спортисти; 

 - центрове за комфортна почивка край водата, с хотели, вили, кафенета, барове, яхтени 

стоянки и благоустроени водни площи; 

 - центрове за ученици и студенти. 

 Всяка седмица групи деца на заможни родители с учителите си прекарват тук уикендите 

си. Веднъж  месечно се организира благотворително посещение за деца от семейства с ниски 

доходи до тези центрове (като по този начин центровете за водни спортове постигат почти сто 

процента покритие на младежите от околността до своите услуги). 

 Особено внимание се обръща на творчеството на младите хора: конструиране  и 

състезанията на салове и съдове, направени от подръчни материали, който, увеселителни 

състезания, паради, и конкурси. 

  Проучването на световния опит в обучението на кадри, разкри интересни подходи в 

различните страни. В Хърватия, страна стремяща се да развива входящ туризъм е въведено 

ранно професионално обучение на младите хора чрез четири спорта (футбол, тенис, 

ветроходство и ски); Франция, Испания и Израел, използват ветроходство за часовете по 

физическо възпитание в средните училища от крайбрежните градове. Успехът на масовите водни 

спортове (включително ветроходство) в Китай, където се извършва държавно финансиране на 

над 200 училища-интернати и специализирани училища, в които над 300 хиляди обещаващи 

деца провеждат ежедневно трикратни тренировки (шест пъти седмично), е под строг контрол на 
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напредналите медицински технологии и с широкото използване на традиционната китайска 

медицина. 

 В Полша, за да привлече големи маси деца към ветроходство (на най-евтините учебни 

яхти  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Въз основа на проучванията може да се твърди, че ветроходните активности  

допринасят за цялостното здраве на човек - проводимостта на биологично активни точки в 

повечето меридиани се увеличи (p <0,05). Но в същото време всяка от изследваните ветроходни 

активности по свой начин повлиява дейността върху някои меридиани и следователно върху 

някои отделни човешки системи и органи. 

 От направения преглед на чуждестранния опит в обучението на висококвалифицирани 

специалисти по ветроходство, се вижда, че те с лекота могат да намерят работа в морските 

курорти. 

 Перспективи за по-нататъшни изследвания. Тези изследвания показват лечебния 

потенциал на ветроходните активности. Това изисква значително разширяване на гамата от 

различни ветроходни услуги, използвани в морските курорти, както и съзнателното им 

използване от лекари и специалисти по ЛФК за възстановяване на почиващите. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Когато става въпрос за спорт за високи постижения веднага трябва да се отбележат фактори, 

като изключителна дисциплина, многократни повторения и време за практикуване на спортна 

дейност, уникална организираност и неверояна психическа устойчивост при тежки и 

продължителни тренировъчни натоварвания. Елитните спортисти имат дух на шампиони, 

мисленето им е различно, в сравнение със средностатическия човек и това е доказано в редица 

научни изследвания. Човек реализирал някакви постижения без изграден силен характер и 

психика не би издържал дълго под тежестта на очаквания, тренировки и конкуренция и още 

повече да остане постоянен и мотивиран да побеждава, да се надгражда и да устоява на 

напрежението (физическо и психическо). Професионално успешният спортист всъщност е този, 

който постига постоянно високи спортни резултати, като същевременно поддържа високо ниво на 

психическо здраве и психическа адаптация (Maksimova & Kuznetsova, 2011).  

Ясно е, че представянето в спорта не разчита изцяло на физическите възможности на 

спортистите. Пример за това е анализът на Klissouras и колеги (2001), които ретроспективно 

сравняват двама олимпийци, които са идентични братя близнаци, състезаващи се на дистанция 

от 20 км. Докато единият брат е олимпийски златен медалист, другият брат се представя по-

слабо, въпреки че чисто физиологически тестването не показва съществени разлики. Вероятно 

тук разликата в постиженията идва от личностните характеристики, които в случая може би се 

оказват ключови за по-значимите постижения на първия от близнаците.  

Определено генетиката и двигателните качества играят важна роля в развитието на елитни 

спортисти, но е факт твърдението на множество изследователи, че други фактори, включително 

психосоциалните, могат да играят по-голяма роля в постигането на велики постижения (Lucia et 

al., 2010). Един от тези фактори, който съществено се отразява на изпълнението и последващите 

резултати в спортно-състезателната дейност е нивото на развитие на психологическите умения 

(Gould et al., 1999). Те представляват широк термин, който обхваща множество психологически 

способности, които помагат на спортистите да оптимизират представянето си (Weinberg & Gould, 

2011). Неслучайно в професионалните спортове все повече се търси участието на спортни 

психолози (Gardner, 2001), които да развиват тези психологически умения и до известна степен 

характеристика на талантливия спортист (Krane & Williams, 2006). В представата си за 

съзнателна практика K. A.  Ericsson и съавтори (1993) твърдят, че всички умения, необходими за 

върхово представяне, независимо дали са физически, физиологични, психологически или други, 

трябва да се обучават конкретно. Уелнес практиките подпомагат, практикуващите ги да работят 

за подобряване на връзката със себе си и чрез  себеусещане да постигат превенция на здравето 

от заболявания (Dimitrova, 2018; Dimitrova, 2018.а). Уелнес (Wellness) двигателна активност сред 
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природата придобива все по-голяма популярност, като авто-терапевтичен метод (Dimitrova, 2017; 

Dimitrova, 2019.а). Рекреативните&Уелнес двигателни практики ефективно подобряват и дори 

премахват психични неразположения и хронични синдроми на болка, което ги вкара в графика за 

отдих на елитните спортисти (Dimitrova, 2019). 

Целенасоченото изграждане на качества като контрол върху емоционалната динамика и нейното 

балансиране, устойчиво поведение, ефективна преценка на ситуацията подсказва, че елитните 

спортисти системно тренират, развиват и усвояват много здрави устои на стабилно 

психологическо състояние, което ще се отрази и в нормална среда, различна от спортната.  

През 1997 година V. Krane и колеги провеждат изследване на елитни гимнастички, за да 

определят дали създаването на прекалено голям натиск върху момичетата е имало 

неблагоприятен ефект върху тях. Доста често треньори, родители и спортисти в елитната 

гимнастика са склонни да вкарват излишно напрежение в процеса на тренировка, за да си 

гарантират незабавен успех, независимо от дългосрочното въздействие върху самите 

състезатели и в действителност резултатите от това проучване показват, че мотивационната 

среда е свързана с егото, разработена и подсилена от треньорите и родителите на 

гимнастичките. Включено его в подготовката на спортист най-вероятно ще покаже поведения, 

които са контрапродуктивни за дългосрочни постижения (Duda et al., 1995) и кариера в спорта. 

Разбира се в основата на всичко това е психическото развитие на спортистите и как физическата 

дейност (успехи и провали в нея), която упражняват влияе върху тяхната психика. 

Вземайки в предвид термина „психическо развитие“ е необходимо да се отбележи, че той се 

обуславя от множество фактори и зависи от умствените умения на човека (спортиста). Те, от 

своя страна, са съвкупност от техники и методи, които могат да се прилагат за разширяване и 

развитие на постиженията на спортистите, за повишаване на концентрацията, за развиване на 

самоувереност, особено в учебно-тренировъчния процес (Cox & Liu, 2016). Какво предствалява 

самоувереността? Това е доверието в собствените сили, качества и възможности, с която всеки 

един елитен спортист се отличава от средностатистическия човек. Всъщност следващият цитат 

от тенис шампиона Джими Конърс дава чудесен поглед върху нивото на увереност, което един 

елитен спортист притежава: „Цялата работа е никога да не се отнасяте негативно към себе си. 

Разбира се, възможно е друг човек, с когото се състезавате, да е труден съперник и може да ви е 

победил последния път, а може би самите вие не сте играли толкова добре. Но в момента, в 

който започнете да мислите за тези неща, вие сте мъртви. Излизам на всеки мач, убеден, че ще 

спечеля. Това е всичко!“ (Weinberg, 1988).       

    Това подсказва, че спортът за високо майсторство се нуждае и изисква наличието на строго 

определени психологически качества и ментални умения, които правят елитния спортист 

различен от практикуващите, изобщо спорт и още повече от тези, които не се занимават със 

спорт. Въпреки това всяка спортна дисциплина се отличава с развитието в по-малка или по-

голяма степен на определени психологически характеристики, взависимост от нейната 

специфичност и поставени задачи за изпълнение. Например, според изследователите пет са 

критичните области в гимнастиката, които са от особено значение за представянето- само-

концепция или концепцията за себе си (Marsh & Richards, 1988), емоции, мотивация за 

постижения, концентрация и тревожност. 

    За да се разбере до каква степен спортът и особено спортът за високи постижения влияе на 

психическото развитие през 2018 година S. Erciş публикува изследване, където сравнява 

менталните качества на елитни и неелитни състезатели. Резултатите показват, че бързината на 
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поставяне на цели, самоувереността, ангажираността, реакцията при стресови ситуации, 

релаксацията, контролът на страха, активирането, фокусирането, планирането на състезания, 

умствената практика и префокусирането при елитни състезатели са значително по-високо ниво 

от тези при неелитните такива. 

      Друг по-задълбочен анализ на менталните умения при висококвалифицирани спортисти 

правят Güllich et al. (2019), като публикуват изследване с общо 32 бивши състезатели от 

олимпийски спортове, 16 от тях- велики британски олимпийски и световни шампиони (Super-

Elite), спечелили множество медали на големи първенства и 16 елитни международни 

състезатели (Elite), които не са имали такива постижения. Задълбочените интервюта с тях, 

техните треньори и един от техните родители разглеждат всички психосоциални аспекти на 

психическото развитие и кариера на тези състезатели. Анализите на съдържанието разкриват, че 

няма разлики между спортистите Super-Elite и Elite по отношение на семейните ценности, 

съвестността или ангажираността към тренировките. Това не е случайно, т. к. семейните 

ценности, в които децата са възпитавани в техните ранни години на развитие, влияят и 

формират бъдещите им очаквания, мислене, чувства и поведение (Macionis & Gerber, 2011). 

Някои автори (Partridge et al., 2008) посочват значителни доказателства за влиянието на 

семейните ценности върху социализацията на младите атлети в спорта. От друга гледна точка, 

обаче е установено, че двете групи (Super- Elite/ Elite) са различни по отношение на опитът от 

повратна точка в кариерата, който е засилил мотивацията и фокуса към техния спорт, нуждата от 

успех, перфекционизъм по отношение на тренировките и представянето, безмилостност и / или 

егоизъм в преследването на своите спортни цели, двоен фокус както върху овладяването, така и 

върху резултата, цялостната подготовка за поддържането на по-високи нива на ефективност под 

напрежение, непрекъснато подобряване на резултатите. 

     От всичко казано до тук може да се заключи, че спортистите състезаващи се на високо ниво 

са с различна психика от неспортуващите, различна психика от спортуващите и освен това се 

различават помежду си по психическо развитие. Именно това отличава добрия от великия 

спортист, което и ни мотивира да проведем настоящото изследване. 

 

МЕТОДИКА 

Целта на изследването е да се проучат умствените умения и качества, определящи 

психологическото развитие на елитните спортисти в художествената гимнастика. 

     За постигане на целта бяха използвани следните методи: 

Изследваната група включва 18 елитни художествени гимнастички от различни страни, които се 

състезават в международни турнири, континентални и световни първенства. Събирането на 

данни се извършва чрез авторски въпросник, включващ 15 въпроса, които определят: ниво на 

мотивация за високи постижения, самоувереност, нужда от усъвършенстване в работата, ниво на 

стрес и реакции, егоизъм, способности за контрол на страха, фокусиране, ефективност, 

последователно подобряване на резултатите, релаксация, планиране.  

Момичетата трябва да определят степента на притежание на всеки от тези компоненти, като се 

самооценят с оценка от 0 до 10 (0 е най-слабата, 10 е най-високата оценка). Настоящият 

въпросник е базиран на „Ottawa Mental Skills Assessment Tool version 3 (OMSAT-3)“ от доктор John 

Salmela и неговия екип, като беше адаптиран за нашите нужди и условия. 

    Бяха приложени още вариационен, корелационен и сравнителен анализ. Софтуерът за 

статистическата обработка беше „Microsoft Excel 2016“. 
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РЕЗУЛТАТИ  

     Резултатите от компонента „Мотивация“ ясно показват, че елитната група по художествена 

гимнастика има по-висока стойност от средната за теста или от максимален резултат 10 

средният за извадката е 5.78 (табл. 1). Със сигурност тази оценка за този показател може да 

бъде счетена, като оптимална, тъй като по-високите стойности, приближаващи се до 10, биха 

били индикатор за свръхмотивация, което не винаги допринася за ефективността на работата и 

понякога дори има обратен ефект. Най-често срещания отговор на въпроса за ниво на мотивация 

е числовата стойност 7. 

Таблица 1. Вариационен анализ на резултатите от изследване нивото на умствените 

умения 

 M C P S E FC F I EF IMP R PL RF MP A 

Средна 5,78 5,89 5,39 6,05 5,94 5,78 5,89 5,61 6,28 5,5 6 6,11 5,67 3,94 5,28 

Мода 7 7 5 6 7 7 4 6 7 8 6 6 7 5 4 

Разлика 6 5 6 6 6 4 6 7 5 6 6 6 5 9 7 

Мин. 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 0 2 

Макс. 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 9 9 8 9 9 

Брой 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Легенда: 

M- Мотивация                                C- Увереност                                         P- Перфекционизъм 

S- Стрес                                        E- Егоизъм                                            FC- Контрол на страха 

F- Фокус                                         I- Визуализация                                    EF- Ефективност 

IMP- Подобрение                         R- Релаксация                                       PL- Планиране 

RF- Смяна на фокуса                 MP- Умствени практики                        A- Постижения 

 

Таблица 2. Корелационен анализ на резултатите от изследване нивото на умствените 

умения 

 М C P S E FC F I EF IMP R PL RF MP A 

М 1               

C 0,48 1              

P 0,59 0,5 1             

S 0,74 0,41 0,82 1            

E -0,41 0,27 0,21 -0,41 1           

FC 0,05 0,23 0,01 -0,29 0,48 1          

F 0,19 0,68 0,09 0,04 -0,3 0,32 1         

I 0,5 0,46 0,47 0,48 -0,24 0,3 0,58 1        

EF 0,57 0,85 0,62 0,56 -0,38 0,19 0,69 0,69 1       

IMP 0,44 0,6 0,29 0,32 -0,43 0,07 0,73 0,48 0,7 1      

R 0,04 0,4 0,31 0,28 -0,16 0,21 0,61 -0,04 0,23 0,44 1     

PL 0,59 0,52 0,61 0,56 -0,24 0,18 0,48 0,8 0,68 0,45 0,04 1    

RF 0,07 0,6 0,02 -0,15 -0,12 0,38 0,82 0,49 0,59 0,41 0,56 0,46 1   

MP 0,42 0,16 0,47 0,48 -0,21 0,15 0,38 0,83 0,6 0,43 -0,19 0,62 0,28 1  

A 0,19 0,39 0 0,03 -0,18 0,25 0,74 0,51 0,45 0,81 0,57 0,39 0,47 0,36 1 

Това показва, че повечето от момичетата имат амбиция и желание да постигнат нещо значимо в 

спорта, но се опитват да запазят здравия си разум и усет за своето състояние. Най-високият 

резултат тук е 8 и това може да означава, че някои спортисти са наистина вдъхновени и живеят с 

мечтата за медали повече от останалите. Всъщност гимнастичките, които показват най-високите 
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резултати са тези, които обикновено не се представят стабилно по време на състезание, въпреки 

силното си желание и страст да изпълняват всичко точно и безсрешки. На таблица 2 можем да 

видим връзката между всички умствени умения. Съществува силна такава между мотивацията и 

стреса. Това може да се тълкува по различни начини. Настоящото изследване доказва, че 

свръхмотивацията създава повече стрес, което затруднява оптималното представяне на 

момичетата, които са твърде амбициозни, за да успеят. 

Средната оценка за „Увереност“(5.89) е подобна на тази за „Мотивация“. Най-често срещаната 

стойност тук отново е 7, като най-добрият резултат е 8 (Табл. 1). Средният сбор от самооценките 

на момичетата за компонента „Увереност“ леко надвишава този на мотивацията, което е 

показател, че повечето елитни спортисти са сигурни в това, което правят и че могат да го 

направят добре. Максималната стойност от 10 липсва и при това умствено умение, и този факт 

дава основание да се смята, че добрите спортисти са уверени, но не прекалено самоуверени. 

Най-слабият резултат за „Увереността“ е 3, в сравнение с най-слабия за „мотивация“ (2). 

Наблюдава се изключително силна корелация между „Увереност“ и „Егоизъм“ (0.85). Вероятно е 

нормално спортистите, които притежават качеството егоизъм, да имат по-голяма самоувереност 

в собствените си сили и възможности. 

Средните стойности за „Перфекционизъм“ (5.39) и „Стрес“ (6.05) отново са над средното ниво за 

теста (5), като показаният резултат за нивото на стрес в групата е третата най-висока числова 

самооценка от всички такива за определяне степента на умствените умения. Двете най-често 

срещани стойности са 5 (P) и 6 (S), което показва че по-голяма част от групата дава по-ниско 

ниво на стремеж към перфекционизъм и степен на стрес от предишните два компонента (M, C). 

Интересното е, че отделни елитни състезателки са определили нивото на стрес, свързано със 

спортната им дейност с 9 от 10 максимална самооценка, което всъщност показва под какъв 

натиск работят по време на тренировки и състезания (табл. 1). Под влиянието на такова 

напрежение някои спортисти успяват да изпълнят задачите си, докато други не. Тук ясно се 

вижда как за един стресът може да бъде стимул за реализация, но за друг може да бъде пречка и 

път към провал. На табл. 2, се наблюдава, че „S“ има умерена корелация с „Е“ (0,56), докато с 

желанието за перфекционизъм има силна корелация (0.82). Това показва логиката, че по-

голямото желание на гимнастичките да бъдат перфектни в представянето си води до високото 

ниво на стрес, защото хората, които винаги търсят съвършенството, много рядко са 

удовлетворени от себе си в реалността. 

Средните оценки за „E” (егоизъм) и „FC” (контрол на страха) са близки една до друга, като 

оценката за „E” е по-висока (5.94/5.78). По отношение на средната стойност, получена след 

самооценката на групата, може да се твърди, че тя е на оптималното ниво за егоизъм. По-

високият резултат тук би бил проблем, защото всеки елитен спортист трябва да проявява 

уважение към треньори, лидери, съотборници, особено важно условие това е за ансамбловите 

гимнастички. По отношение на средната стойност на контрола на страха, бихме могли да кажем, 

че не е достатъчно добър за това ниво на участващите в изследването. Елитните спортисти 

трябва да могат да контролират емоциите си, те трябва да ги управляват по начин, който ще им 

донесе успех. Страхът не е лошо нещо, но невъзможността за самоконтрол би могла да разсее 

гимнастичките и да наруши представянето им. Най-високите оценки и за двата показателя (табл. 

1) са 9. За "FC" тази оценка е положителна и отличава състезател със силно чувство за 

регулиране на страха или превръщането му в настроение и мотивация за успех, докато 

самооценката на егоизма (9) би могла да очертава спортист, прекалено фокусиран върху 
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собствените си възгледи и не зачитащ в достатъчна степен другите и тяхната преценка. Като 

корелационни зависимости (табл. 2), тази между „Е“ и „FC“ (0,48) е най-високата от всички 

корелации за тези две умствени умения, която според числовите данни е умерена. 

Средните групови оценки за „F“ (фокус) и „I“ (визуализация) - 5,89/5,61 за пореден път са около 6 

или малко над средната за скалата стойност, където 10 е максимумът, а 0 е минимумът. 

Разглеждайки и анализирайки най-слабите самооценки за двете умения, може да се каже, че 

въпреки че са на елитни състезатели по художествена гимнастика, показаните стойности на тези 

умения не са достатъчни за постигане на прецизно изпълнение при стрес. Относно фокусирането 

(най-слаб резултат- 3) някои момичета признават, че не успяват да го постигнат в подходящия 

момент. При способността за визуализация, най-ниската оценка 2 и разговорите с гимнастичките, 

които работят с различни треньори и методики, дават основание да се мисли, че не всички 

професионалисти наблягат на психологическото обучение и не използват неговите инструменти. 

Приемаме факта, че малко треньори всъщност разбират как да работят върху психологическото 

развитие на възпитаниците си, дори всеки да знае значението на психиката, като ключова роля 

за успеха в спорта. Значението на тези две умения (F, I) се илюстрира от факта, че момичетата, 

които имат най-ниски стойности при тях, са тези, които имат и най-ниски резултати от състезания. 

Те трудно изпълняват тренировъчния си план, в сравнение с останалите от групата. Таблица 2 

показва, че „F“ прави силна корелация с „RF“ (0.82) и това не е случайно. Логично е човек, който 

има качеството да запази концентрация върху определена задача по-лесно да промени фокуса, 

като същевременно поддържа тази концентрация. От друга страна, "I" прави силна корелация с 

"MP" (0.83). „Визуализацията“ е средство за психологическа подготовка, всъщност тя е част от 

"MP", което определя голямата им взаимозависимост.  

Средните резултати, показани за „EF“ (6.28) и „IMP“ (5.5) за експерименталната група (табл. 1), 

дават основание да се смята, че момичетата са доволни от предложената от треньора методика 

и считат, че те справят се с нея и тя дава резултати. От друга страна, според стойността им за 

„Подобрение“, гимнастичките напредват по-бавно в практиката, отколкото теоретично смятат, 

определяйки дейността, която извършват, за ефективна. Може да се каже, че ефективността на 

методологията и на нейното прилагане в практиката дават подобрения на по-късен етап, което 

означава, че оценката на подобрението в повечето случаи е по-ниска от тази за ефективността 

на извършената работа. Най-високите резултати за двете умения са 8, като само една 

гимнастичка има самооценка 8 за „EF“ и „IMP“. Според нейните резултати двете умения вървят 

успоредно и е факт, че този спортист е с най-високи постижения на национално и международно 

ниво в сравнение с всички останали. Съществуват силни връзки между „EF” и „C” (увереност- 

0,85); „IMP“ и „A“ (постижение - 0.81). И това е логично, защото постижението е мерило на 

подобрението. 

От табл. 1 става ясно, че елитните гимнастички дават средни стойности за способността за 

релаксация и планиране съответно- 6 („R”) и 6.11 („PL”). И двете стойности са около средната 

самооценка в скалата, освен това те са едни от най-високите за групата от всички, показани от 

различните психически качества. Резултатът за “PL” е интересен поради факта, че тези 

момичета живеят, работят и почиват по план и не е ясно защо за някои от тях е трудно да 

планират, което всъщност намалява общата оценка на групата. Според нашето мнение 

невъзможността за поставяне на конкретни задачи за даден микро или макро цикъл би 

представлявало проблем за самореализацията като спортист и това несъмнено се отразява на 

резултатите в миналото и бъдещето. Най-често срещаната стойност сред всички 18 гимнастички 
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за „R” и „PL” е 6. И тук идва въпросът: Съществува ли колебание в притежаването на тези 

умения? И за двата компонента оценките могат да бъдат по-високи с оглед на факта, че без 

перфектно възстановяване (умствено и физическо) и способност за планиране, качествената 

работа не би могла да се поддържа дълго време. Тези стойности могат да бъдат показател, че 

мнозинството от момичетата не се отпуска (умствено) оптимално, също така за някои от тях е 

трудно сами да си поставят задачи и ред, които да следват. Таблица 2 показва, че "R" не прави 

силна корелация с никое от другите умствени умения, но прави умерена корелация с "F" (0,61). 

“PL”, от друга страна, дава най-висока числова стойност на корелация с “EF” (0,68), която също е 

умерена, но с по-висок коефициент. Определено смятаме, че планирането е метод за 

повишаване ефективността на тренировъчния процес и когато той се прави добре или не толкова 

добре, няма начин това да не се отрази на спортния резултат. 

Средните стойности за RF и MP са съответно (5.67; 3.94). RF е свързан със способността да се 

поддържа концентрация при бърза промяна на ситуацията и мястото на приоритетите, както е 

при художествената гимнастика. Момичетата трябва да игнорират своето успешно или не 

толкова успешно изпълнение на даден уред и да се настроят да играят следващия по блестящ 

начин. Същото е и с отделните елементи, където гимнастичките трябва бързо да променят 

фокуса от упражнение към упражнение, като внимателно следват ситуацията и се адаптират към 

нея.  

 

ДИСКУСИЯ  

Смятаме, че тази самооценка от 5.67 за RF в настоящото време на проучването е оптимална, но 

страхотни резултати и медали от Олимпийски игри могат да се получат чрез поддържането на 

по-голяма мобилизация и концентрация колкото се може по-дълго време при стресови или бързо 

променящи се ситуации. Така че за в бъдеще е необходимо този резултат да се увеличи. По 

отношение на средната стойност за MP, от таблица 1 се вижда, че тя е най-ниската от всички 

останали самооценки за компонентите на психическото развитие. И това е логично, защото 

повечето момичета от елитната гимнастическа група казват, че не работят специално за 

психологическа подготовка с треньора си или с психолог. Оттук възниква въпросът: Как да 

оптимизираме умствените умения и да ги накараме да работят за успеха на спортистите, ако 

умствени практики и упражнения не се прилагат в тренировъчния процес? Най-високите 

стойности за RF и MP са 8 и 9, които отразяват висока степен на промяна в концентрацията и 

обръщане на внимание на психологическото обучение при някои гимнастички, чрез различни 

умствени практики. Трябва да се отбележи, че от общо 18 души, двете момичета, които имат най-

добри резултати на международния подиум, са дали стойности RF-7, MP-9 и RF-8, MP-9. Те най-

често и систематично можеха да изпълнят тренировъчния си план и с всяко следващо 

състезание да бъдат по-успешни от предишното. Какво впечатлява тук - най-слабите самооценки 

за MP-0. Всъщност това показва, че в практиката определени треньори разделят подготовката на 

няколко части, но психологическата такава липсва. От табл. 2 се вижда, че RF има силна 

корелация с F (0.82), докато MP показва това с I (0.83).  

Постижението (A) е компонент, който всъщност отразява мнението на гимнастичките за 

постиженията им в спорта и къде се намират те по скалата от 0 до 10, в зависимост от 

индивидуалните им способности. Средната самооценка на групата е 5,28 (табл. 1). Въпреки че, 

повечето от самооценките на всички умствени умения са между 5 и 6 по скалата за оценка, A-

резултатът е вторият най-нисък за групата след MP. Независимо дали е субективна скромност 
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или реализъм, момичетата смятат, че трябва да работят по-усилено и могат да покажат повече в 

художествената гимнастика. Това потвърждава амбиция за успех и критичност при 

самооценяване. Най-често срещаната стойност тук е 4, най-ниската е 2, а най-високата е 9. 

Разликата между най-високата и най-ниската стойност (7) е интересна. Това вероятно е знак, че 

въпреки факта, че гимнастичките са избрани според сходна възраст, приблизително еднакъв 

краен резултат в съчетанията и като състезатели в топ 12 в техните страни, те показват много 

различен начин на изпълнение на програмата си по време на състезание. Някои момичета са в 

състояние ефективно да изпълняват задачите си във важен момент, докато други се провалят. 

Всъщност гимнастичките, които показват най-добрите резултати за А (9), са тези, които показват 

и най-високите стойности на MP (9) и тези, които всъщност са медалисти от международни 

турнири, дори ако според треньорите им не са сред най-талантливите. Постижението прави 

силна корелация с F (таблица 2). И това се потвърждава от резултатите на най-успешните 

гимнастички от извадката, чиито резултати са (A-9; F-8) и (A-9; F-9). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На всички компоненти за умственото развитие гимнастичките показват среден резултат за 

групата около 5 и 6. Тези стойности са над средните по скалата (5). Елитните спортисти уважават 

работата си, мислят трезво, знаят какво се изисква от тях, умеят да си поставят цели и имат 

високи критерии за тяхното изпълнение. Това е взискателност, която може да попречи на някои 

от тях да бъдат по-смели в самооценката (поставянето на по-високи резултати). Проучването 

заключава, че твърде високите нива на мотивация, показани чрез амбициозни цели, застрашават 

доброто представяне на някои гимнастички. Освен това тази мотивация за успех има нещо общо 

със стремежа към перфекционизъм, а именно тяхното увеличаване води до повишаване на 

нивата на стрес. Има само един от всички показатели, при който състезателките дават по-нисък 

резултат от средния за скалата (5) и това е упражняването на умствените практики по време на 

тренировка, заедно с останалите видове спортна подготовка. Въпреки че става въпрос за високо 

спортно майсторство и това е причина доста големи екипи да използват услугите на психолог, в 

художествената гимнастика изглежда не е постоянна практика за треньорите да интегрират 

психологически инструменти в своята методика. Независимо от това може да се види, че 

способността за извършване на визуализация, като част от умствените практики, помага на 

гимнастичките да останат фокусирани. Фокусът и умствените практики са тясно свързани 

помежду си със силна зависимост. В отделните случаи се наблюдава, че момичетата, които 

показват високи стойности на визуализация, дават и високи стойности на фокусиране, смяна на 

фокуса, ефективност и постижения. Всъщност момичето с най-висока самооценка на всички тези 

компоненти плюс тази за подобрение стана национална шампионка на САЩ, побеждавайки 

съперниците си в националния отбор. Факт е, че за разлика от другите, изследваното момиче 

успява да изпълни и четирите си съчетания сравнително стабилно. Това показва, че практиката 

доказва теоретично получените данни в този случай. 
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Ключови   думи:   Здравословен начин на живот, технология на обслужване, нишов туризъм, качество 

на ресторантьорски продукт, екологизация, бутиков туристически продукт 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на иновационните технологии създават възможности за подобряване на качеството 

на живот. Стремежа е към трансформиране на отрицателни практики на живот и пристъпване 

към преодоляване на стреса и здравословен начин на живот. Уелнес практиките подпомагат, 

практикуващите ги да работят за подобряване на връзката със себе си и чрез  себеусещане да 

постигат превенция на здравето от заболявания (Dimitrova, 2018; Dimitrova, 2018.а). 

Рекреативната двигателна активност придобива все по-голяма популярност, като терапевтичен 

метод (Dimitrova, 2017; Dimitrova, 2019.а). Рекреативните&Уелнес двигателни практики ефективно 

подобряват и дори премахват психични неразположения и хронични синдроми на болка 

(Dimitrova, 2019). 

Водещи изследователи доказаха права взаимозависимост между здравословния стил на живот и 

понижаване нивата на заболяванията чрез активиране и стабилизиране на имунната система в 

организма (Димитрова, 2020). Ето защо, глобалните организации (ООН, СЗО, Глобъл Уелнес 

институт) ежегодно изследват и публикуват детайлни доклади за състоянието на глобалните 

индекси за уелбийнг и за щастлива планета (Димитрова, 2018). Това насочи държавите към 

разработване на нови образователни програми за специализиран персонал, което да повиши 

качеството на услугите в Рекреативната индустрия (Димитрова, 2019; Димитрова, 2019.а). 

Алтернатива за преодоляване на напрежението е нишовата възможност на туризма която не 

следва тенденциите и масовизацията а се стреми към детайлизирането на туристическия 

продукт и бутиковия стил. Ниша от достъпни продукти както за кратка употреба и консумация 

така и сложни и приключенски туристически продукти изпълнени с високо качествени съставки и 

аромати които напълно съвпадат с дизайна и очакванията на гостите.  

Трансформацията в туристическия продукт има за цел да подобри или преобрази факторите за 

производство да иновира дейността и създаде такъв нишов продукт които да отговаря на високо 

качество с висок стандарт. Нишовите продукти трябва така да бъдат създавани че да са в висока 

дълготрайност и въпреки тенденциите за настъпване на новости и стремеж към развитие да се 

набляга на дълготрайността на идеите и оригиналните решения при които един продукт трудно 

да се забравя. Магията да е в постоянството и качествените съставки влагани в процеси, а и така 

да се предоставя с лекота и да носи облекчение с чувство на одухотворяване. Тънкостта е в 

знанията и уменията на операторите на таланта и творческите умения, създадени на база на 

компетенциите и компетентностните умения.  
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МЕТОДИКА 

Нишовия туризъм се насочва към подобряване и поддържане на качеството на предлагане. Това 

мотивира предприемачите да предлагат иновативни продукти с подобрени характеристики и 

висока технология на обслужване. Вижда се, че технологията на обслужване е част от системата 

на обслужване и изцяло участва в туристическия продукт. Тя насочва как да се комбинират  

материалните и човешки ресурси при осъществяване на процеса на обслужване (Луканова, 

2017). Трансфера на иновации в технологията на обслужване създава възможност за 

„усъвършенстване на качеството на ресторантьорския продукт” (Полименов, 2014). Управлението 

на качеството на ресторантьорския продукт е на база трансфер на иновации в иновационния 

процес на ресторантьорската дейност, което води до „повишаване на конкурентоспособността.” 

(Маринов, 2003). Трансформацията на производствените процеси е свързана с действия, които 

имат отношения към „намаляване на опасностите и минимизиране на риска” (Маринов, 2009).  

Производствените операции при които се запазват хранителните вещества при технологична 

обработка е и възможност за предотвратяване на риска при микробиологичните процеси. 

Добрите иновативни практики са насочени към чисто производство и спазване на стандартите, на 

база на модерни технико-технологични предизвикателства се търси да се отговори на 

екологизацията на производствените процеси и на въпроса за производство на екологичен, 

здравословен и качествен туристически продукт. Всички иновативни модерни технологии трябва 

да позволяват многократна повторяемост и продължителност на производствените цикли при 

запазване на стандарта. Постигане на здравословна кулинарна продукция се дължи на влагане 

на екологични продукти и суровини и на заложени технико-технологични предизвикателства, 

които напълно да отговарят  на търсенето. Тенденциите са от промяната на хранителните 

навици съкращаване на времето за обработка, следенето за безопасност и качество на 

производство при запазване на традиционните вкусове. Преструктуриране на производствата и 

намаляване на разходите ще допринесе за преобразяване на кулинарното производство.  

Иновирането на факторите за производство както и глобализацията и урбанизацията са в 

основата за постигане на ефективна екологична кулинарна продукция напълно отговаряща на 

мирисувата и вкусова рецепция на есенциалните рецептори на консуматорите. В основата на 

екологичното кулинарно производство се залага на регионалните традиции и културното 

кулинарно наследство на методики, като се набляга на европейската ценностна система. 

Насоките са за влагане на натурални съставки в  кулинарното производство и повишаване 

здравословността на ястията при изразходване на по-малко енергия при производството и 

намаля не на вредните вещества от производствените процеси. Спазването на качеството на 

ресторантьорския продукт, неговата здравословност и екологичност трябва да е в основата на 

ресторантьорската дейност и да е фактор за повишаване на конкурентоспособността доставяща 

здравословен начин на живот. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите са насочени към разработка на екологични туристически и ресторантьорски продукт, 

рационалното хранене и иновиране на кулинарно производствените мощности, както и 

подобряване на качеството на кулинарна продукция при спазване на технологичните нормали и 

рецепти с цел придържане към холистичното здравословно хранене,  и към максимата, че 

храната е лекарство.  
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Предлагане на екологични „зелени” ресторантьорски продукти несъмнено води до 

предлагане на един по-конкурентоспособен продукт с по-високо качество и по-висока цена. 

Препоръките на „американския институт за стратегическо планиране са, че инвестициите, 

пазарният дял, и чистата печалба, изразени като процент от продажбите, пряко зависят от 

качеството” (Рибов, 2005). Качеството на националния екологичен „зелен” ресторантьорски 

продукт е функция от качеството на органолептичното кулинарно производство и от техтологията 

на обслужване. То е свързано с възможностите и перспективите за иновации в кулинарно 

производствения блок и търговската зала на холистичните ресторанти. Висококачествен 

български еко-ресторантьорски продукт имаме при синхрон на всички производствени елементи, 

способни да работят като едно цяло (Маринов, 2011).  За ресторантьорите е важно да се разбере 

кои фактор в иновационния еко-производствен процес води до повишаване или намаляване на 

качеството на здравословния ресторантьорски продукт и дали вложените иновационни 

инвестиции водят до подобряване или влошаване на качеството на екологичния 

ресторантьорския продукт и за какво време ще се възвърнат направените разходи.  

            Фактори които подобряват качеството на екологичния ресторантьорски продукт в 

отделните фази на производство са свързани с иновационни коефициенти и водят до подобрено 

качество, определят цялостния подход на кулинарно производство и засилват грижата за 

околната среда и пестенето на ресурси. Кулинарните иновации трябва така да са разработени, 

че да водят до пречистване на организма, при технологична обработка да се стига до запазване 

на целостта на растителната и животинска клетка, стремежът да е към премахване на вредните 

токсини и химикали по уникален начин и спиране на генериране на мастни депа. Безценни са 

свойствата на йонизираната вода с клиноптиололит за човешкия организъм, иновацията постига 

засилване на обмяната на веществата стимулиране се сърдечно съдовата и храносмилателната 

система. Стремежът е към термична обработка с йонизирана вода и консумация на леки храни 

през пролетта и лятото при спазване на технологичния режим на обработка (виж фиг.1). 

 
Източник: Анкетни проучвания при изследваните ресторанти: 

Фиг.1. Показатели за иновативност /Ри/, съпоставени с показатели за конкурентоспособност /Ркц/  

             по „Innovations in Restaurant” 
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Тенденциите са чрез трансфер на иновации в предлагания кулинарен продукт и организация на 

работа в кухненския блок, до трансфер на иновации в технологията на обслужване и 

организацията на работа в търговска зала, да се постигне пълна хармония при предлагане на 

ресторантьорския продукт в заведенията за хранене и развлечение при „специфична материална 

и духовна среда.( Дъбева,Т., Луканова, Г., 2011). Трансфера на иновации допълват действащото 

ноу-хау и се явяват решаващи при преодоляване на различия в технологията на обслужване,  

създава се възможност за анализиране на детайлите и коригиране на определени похвати. 

Операциите в технологията на обслужване и факторните процеси трябва да работят в система и 

да са в последователна зависимост, с цел подобряване на времето за обслужване. Техническите 

факторни операции могат да се опишат чрез диаграма, която е трансфер на взаимовръзка на 

сервизните процеси и показва възможността им да се иновират. 

Спазването на техниките на работа и тяхното умело прилагане създава възможност за 

иновиране на производствените операции. Диаграмата представлява точно пресъздаване на 

операциите стъпка по стъпка взаимосвързани комбинации от техники на обслужване, които се 

стремят непрестанно. Операциите да „циклират в хетерогенната система на ресторантьорството 

и чрез спазване на заложения стандарт и проектиране в изпълнение на технологията на 

обслужване да достигат до една по-хомогенна система” (Полименов, 2014). 

Подобряването на производствените процеси води до увеличаване на ефективността, което от 

своя страна създава възможност за качествено и бързо трансфериране на иновации.  

Необходима е висока експертиза при трансфериране на иновации от ефективни производствени 

процеси при запазване на добрите практики. Формула за успех в ресторантьорската дейност е и 

умелото трансфериране на процесите тяхното внедряване, което е свързано с 

компетентностните умения на екипа пряко ангажиран в производствения процес. 

Трансферационните процеси са насочени към внедряване, усвояване и спазване на 

съвременните стратегии и системи за управление на качество ISO 9000. Цялостния обхват е към 

задоволяване на изискванията на консуматорите и към удовлетворяване на вътрешно 

фирмените потребности. Системата контролира и анализира биохимичните, химическите и 

физичните опасности от доставката, съхранението и обработката на хранителните продукти, 

както и производството, разпределението и потреблението на кулинарния продукт. Следят се 

стъпките на технологичните операции и се спазват изискванията за непреплитане на 

технологичните процеси. Въз основа на анализ процесите се документират в инструкции за 

работа, които трябва да включват и определят какво, къде, кога, от кого и как трябва да се 

извърши. Създава се така нареченото технологично ядро-сърцевина от предписания с основните 

операции, с клиента, микроклимата, степента на представителност не се формализира, а се 

детайлизира. Стандартните трансферни технологии разпространени в много вериги  от фактор 

за успех се превръщат в бариера. Причините са много, но основното е около липса на 

еластичност и бързо адаптиране към променящите се изисквания на търсенето. Трудно се 

отхвърля стандартния продукт и се заменя с разнообразни варианти, при индивидуализирането 

цената за промяна в технологичното ядро е много висока. Значението се засилва от ролята на 

технологията, като обект на индустриална собственост. Преодоляване на проблемите и 

предусещане на упадък за големите хотелски и ресторантьорски вериги се извършва на база 

дългосрочно планиране, пряко обвързано с цялостната стратегия. Избягване на застоя се 

преодолява с внедряване на  научните постижения в изследваната област, това се постига и с 

копиране на резултатите от конкуренцията. Промените постоянно водят до бързо протичащ и 
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променящ се процес, които непрекъснато се възобновява. Веригите които държат за качеството 

на обслужване постоянно стимулират иновационната си дейност. Това се постига чрез едно 

добре познаване на детайлите и операциите с кореспондиране с клиента и усъвършенстване на 

елементите и философията на цялостната технология за по здравословен начин на живот.  

 

ДИСКУСИЯ 

Препоръките са към детайлизиране на топлинните обработки, което дава възможност за 

концентриране на хранителните вещества. Необходимо е да се изработят и стандартизират 

рейтингови рецепти, богати на определени хранителни вещества. Маркировката на една от 

звездите в категоризацията да е зелена при предлагане на екопродукти и да е свързана с 

предлаганите ресторантьорски продукти и начина на обработка да има възможност да се 

проверява, анализира и контролира. Знака за екологична ресторантьорска продукция трябва да е 

доброволен и да доказва изключителните и уникални ресторантьорски постижения на практика. 

Да Не се получава знак за екологична ресторантьорска продукция само защото в рецептите 

участват екологични хранителни продукти, необходимо е да се спазват рецептите, стандартите 

за технологична и топлинна обработка за запазване на хранителните вещества при 

производствените процеси, за фиксиране на цялостния производствен цикъл от съхранението 

през производството до реализацията. Целта е да се стимулират предприемачите да предлагат 

екологични кулинарни продукти и потребителите да са в състояние да разпознават тези 

продукти. Разработването на рейтингови рецепти трябва да е обвързано със спазване на 

различни критерии и технологии. Тези екологични уникални критерии трябва да са разработени 

по групи ястия и да са обвързани с технологичния цикъл на работа.  

Изводът е, че изискванията за технологията на обслужване като условие за успех в дружествата 

расте. Тази либерална концепция позволява на печелившите предприятия да валоризират 

технологията си и извлекът финансова изгода и положителен имидж. Като елемент от 

туристическия продукт технологията на обслужване може да е силно атрактивна и даже да е 

уникална. Иновира се целият процес на обслужване, уникалната технология формира уникален 

нишов туристически продукт със специфичен неповторим имидж. На практика трудно се създава 

и поддържа уникална технология, трудностите са обособени при тематичните продукти. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трансформационните иновативни процеси ще доведат до усъвършенстване на туристическата 

дейност и от масовизация ще се насочат към по висока категория при нишов туризъм. 

Внедряване на нишови туристически продукти трябва да става само на базата на определени 

методики и с екологични и био суровини. 

 

От направения анализ си позволявам да формулирам следните изводи: 

1. Изводът е, че нишовия туризъм със своя си стриктен подход и спазване на технологията 

на производство и технологията на обслужване е основа за възпитание хигиена и 

формиране на култура и начин на живот;  

2. Качеството на обслужване като елемент от технологията води до висока култура на 

потребление, обучение във възпитание хигиена и здравен мироглед.; 

3. Трансформациите в туристическите дейности ще са и в основата на подобряване на 
качеството на продукта, а чрез тях и до отхвърляне на вредните за здравето компоненти и 
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насочване към конкурентоспособни нишови туристически продукти. 
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терминология, Закон за Туризъм, SWOT анализ, български научни иновации, възможностите за 
внедряване в практиката, изводи и препоръки за практиката 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Представяме кратка ретроспекция на исторически извори за Spa&Wellness индустрията и 

туризма. В книжовния български език SPA се възприема като чужда дума и не е правилно. 

Описанието й липсва, защото в българския език  подобно съкращение СПА няма смисъл, дори 

може да се сбърка с глагола “спя”. Съкращението SPA има латински произход. Пълната му 

транскрипция е Sanus Per Aquam и на български означава Здраве чрез вода. Следователно 

ако е съдържателно преведено, трябва да се изписва ЗЧВ. 

Всичко започва от белгийското градче SPA, което се намира на територията на Белгия и на 

френски език се изписва с латинските букви S-P-A, а регионалното му разположение е в 

провинция Лиеж (Liege). Още през XV-XVI в., по време на римската империя е открит първият 

воден курорт. Процедурите с минерална вода са били особено популярни. Освен за лечебни 

цели минералните бани се използвали и за почивка на короновани глави, знатни особи и техните 

придворни. За нуждите на аристокрацията някои стари римски терми се превръщат в 

балнеокурорти, днес наричани медикъл-SPA (MedSPA) обекти, по известните от които са: 

Карлсбад, Виши, Байройт, Баден-Баден, Евиан, Спа, Бат и др.  

Историческите корени на SPA културата откриваме в Древния Рим и по-конкретно в процеса 

на тренировка и възстановяване на гладиаторите. В тази епоха нямало кино и футбол, но не 

била чужда съвременната жажда за забавления. Там се развила една индустрия, отчасти 

зрелищна, отчасти спортна, а понякога и варварска, която станала символ на максимата "хляб и 

зрелища" и която построила гиганта "Колосео" (или както го наричаме днес, Колизеум). Това били 

гладиаторите. Обучени мъже, майстори на определени оръжия, се биели за удоволствие на 

тълпата, по двойки.  

Най-могъщата антична държава Римската Империя завладява части от съвременните български 

земи преди  около 2 хилядолетия. Тя донася по тези земи военни и строителни технологии, 

изгражда разкошни храмове и обществени сгради, променя мащабите на мислене.  

Пример за това е Кабиле, тракийският царски град, а също така важен. икономически, 

културен и религиозен център в югоизточна Тракия. С идването на Марк Теренции Локул,  

България се превръща във външна граница на Империята, също както е в момента външна 

граница на ЕС. Археологични разкопки разкриват мащабни римски строителства на три метра 

ниво под съвременна София. Дори главните транспортни артерии на антична Сердика 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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съвпадат по разположение и посоки с използваните булеварди в съвременна София. 

Ротондата “Св. Георги” двора на Министерски съвет в част от “Константиновия квартал на 

древна Сердика”. Когато за първи път вижда Сердика, самият Император Константин Велики 

извикал: “София е моят Рим”.  

Друг първенец сред римските градове по български земи е бил град Хисаря  наричан в 

древността Диоклецианопул. Той е станал прочут чрез лечебните свойства на богатите си 

ресурси от минерална вода. Тук е важно да споменем и Вършец, който разполага с уникално 

римско наследство, не все още не използвано в регионалните SPA&Wellness политики. В 

множеството римски казарми е имало и ранени войници, които са били излекувани и 

рекреирани чрез чудотворната сила на българската термална вода.  

Друго уникално историческо свидетелство е Вила Армира, която е най-запазения в Европа 

римски дворец, с оригинална мозайка и царски размери на пространствата в него. Всички 

тези исторически акценти  могат да се превънат, чрез интердисциплинарни концепции в 

уникални междуародни дестинации за културно-здравен SPA&Wellness туризъм и да 

привличат стотици хиляди посетители годишно. 

Историческите корени на културата на отдиха и превенцията на здравето  

Римляните предпочитали да наблюдават, а не да практикуват спорт. Имали спортни зали, 

т.нар. палестри, по подобие на гърците. Римският интерес към спорта като към обществено 

явление бил далеч по-слаб от този на гърците в древна Елада. 

Разкъсните рани на плътта били характерни за римската армия и враговете й. Умението да ги 

лекуват и да оперират прочуло римските лекари по цял свят. Но създало и нещо повече, нещо 

отвъд познатата дотогава медицина, включващо анатомия на вътрешните органи и 

кръвоносните съдове. Особено прочут бил лекарят Гален, започнал като лекар на 

аристокрацията и гладиаторите, като при последните от раните в битка научил доста, успял да 

определи артериалните и венозните кръвоносни съдове, да прави операции на органи и 

дисекции на животни, както и да направи нечуваната дотогава и неповторена с хилядолетия 

операция на окото от катаракта. Няма никакво съмнение, че римляните са имали добро 

познание за формата и съкратителната способност на мускулните групи и сухожилията на 

човешкия организъм. Биомеханичните закономерности и принципи също не им били чужди. Без 

затруднения, ако си го бяха поставили за цел, гладиаторите биха могли да създадат 

културизма в съвременния му вид.Макар спортът да не бил сам по себе си основно занимание 

на древните римляни, те имали култура на 

възстановяването.  

Римляните са безспорните пионери на SPA 

културата. Те ползвали масажисти, особено за 

гладиаторите, което показва, че считали масажа 

не само за отпускащ, но и за укрепващ тялото. 

Римляните са били любители на калните бани, 

топлите извори и други рекреативни процедури. 

Голямо развитие в Рим придобила козметиката. 

Парфюмите, пудрите, благовонните масла след 

баня и кремовете били нещо обичайно. 

Първите свидетелства за гладиаторски игри  
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Най-голямо развитие обаче получил отрасъл, по който съвременните световни SPA центрове 

работят активно. Това били термите (thermae, balnea), обществените бани, срещани и в 

богатите частни домове. Ако спортът сам по себе си бил за римляните нежелано занимание, то 

в термите те ползвали цялостен комплекс, включващ от поддръжка на формата, през баня и 

масажни процедури, до козметика.  

В тези обществени бани те обичали да прекарват до няколко часа дневно. Термите били 

обичано място за социални контакти, бизнес срещи или дискусии. 

Така в Древния Рим осъществявали в едно социалния живот, бизнеса, почивката и спорта. 

Римляните били посрещани на входа, плащали  такса и се събличали в термите. След което 

имали множество опции. Често в съседство или като част от банята имало и гимназиум 

(палестра - училище за бокс, борба и други спортни упражнения). В нея имало пригодени части 

за вдигане на тежести, а също и пригодена зала за хвърляне на дискове.  

Ако нямало палестра, то тази функция изпълнявало " атриумът” - антре или широк коридор, 

който вероятно посетителите са използвали за спорт, тичане, разходки. В банята римлянинът 

можел да се наслади на няколко обичайни услуги. Освен нормалната баня той посещавал баня 

с гореща и студена вода. Имало помещение, обливано от горещ сух въздух, твърде подобно на 

днешната суха финландска сауна. Освен това имало и баня с топла пара, както и помещения 

"за аклиматизация", за да не направи посетителят изведнъж нежелан преход от много топло 

към много студено. На разположение на посетителите имало стъргала, сапуни и балсами и 

дори се споменава за устройства, подобни на съвременния душ. 

Отделно в банята посетителите можело да бъдат масажирани или преглеждани от лекар. 

Разрешено било дори да се търгува и да се предлагат услуги в залата на банята. Когато в 

близост имало естествен извор от някакъв тип, за предпочитане горещ, термът израствал край 

него и ползвал лечебните му води. Ако нямало такъв, термът се захранвал от водопроводната 

система - акведукти. 

Както се вижда, има за какво да завидим на древния римлянин. Спорт, възстановяване, 

лечебни процедури, баня, терапия, почивка, масаж, козметика, бизнес и обществен живот на 

едно. Кога ли отново ще достигнем това съвършенство, убивайки социалния стрес? 

 

Римска баня  

Римляните са постигнали големи 

успехи благодарение на своята 

прагматичност и рационално 

мислене. След като почти 

хилядолетие са били световен 

фактор, накрая ги погубва именно 

мързелът, разпуснатостта, 

липсата на физическа активност. 

Също както нашите съвременници, 

Римляните са обичали разкоша, 

развлеченията, зрелищата, 

културата и изкуството.  
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СОЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - ЗАКОН ЗА ТУРИЗЪМ  

Специфичните промени водещи до висока прозрачност в бранша: 

Планира се и създаването към МИЕТ на Експерта комисия по регистрация на туроператори и 

туристически агенти (ЕКРТТА), както и Експертна комисия по категоризация и сертификация на 

туристически обекти (ЕККСТО). Председатели ще са или зам.-министър от МИЕТ, или 

длъжностно лице, упълномощено от министъра. В съставите на двете комисии ще има по равен 

брой представители на държавата и на туристическия бранш. 

Сред важните новости на законопроекта е създаването на туристически райони с цел 

осъществяването на регионален маркетинг и реклама. Районите ще се управляват от общо 

събрание, управителен съвет, контролен съвет и изпълнителен директор. Организацията за 

управление на туристическите райони ще се финансира от 20% от събрания туристически данък, 

от членки внос, приходи от стопанска дейност и др. Средствата за развитието на туризма в 

общините ще се набират основно от 70% от туристическия данък. Туристическите райони ще 

имат наименование, лого и слоган и ще подпомагат дейността на областните управители и 

кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез 

становища и предложения, по реализиране на проекти по програми на ЕС, създаване и 

поддържане на база данни за туризма в района, част от Единната система за туристическа 

информация, осъществяване на обмен на информация, стандарти и добри практики, провеждане 

на дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги; Кметът на 

общината или оправомощено от него лице, по предложение на ОЕККТО определя категория на: 

местата за настаняване: хотели, мотели, пансиони, хостели, стаи, апартаменти и др. Уреждат се 

и условията за категоризиране на местата за настаняване, ски-пистите, предоставянето на 

SPA&Wellness ускуги и тяхното сертифициране. Според предложението на МИЕТ категорията  на 

самостоятелните и прилежащите към места за настаняване медицински SPA центрове, SPA 

центрове, Wellness центрове и таласотерапевтични центрове, изградени в градска или курортна 

среда, ще важи за пет години. Организира се поддържането на Единната система за 

туристическа информация; извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти, 

определя категорията, сертифицира туристически обекти налага глоби, създава Национален 

съвет по туризъм (НСТ), подпомага координацията на националната политика в областта на 

туризма 

Създадена е самостоятелна глава в Закона, уреждаща “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА SPA & WELLNESS УСЛУГИ В САМОСТОЯТЕЛНИ УЕЛНЕС ЦЕНТРОВЕ И В СПОРТНО-

ОЗДРАВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ. СЕРТИФИЦИРАНЕ”.  

Чл. 154. (1) Прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и 

градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на медицински SPA, 

SPA&Wellness, Wellness и таласотерапевтични услуги подлежат на сертифициране от министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него лице по реда на този закон.  

(2) Право да използват в наименованието си абревиатурата “SPA”, съответно обозначенията 

“Медицински SPA”, “Уелнес” и «Таласотерапия» или да предоставят услуги, обединени под 

наименованията “Медицински SPA” или “SPA / Wellness услуги”, посочени в рекламни брошури, 

листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или 

помещенията, получили сертификат за “Медицински SPA център”, “SPA център”, “Уелнес център” 

или „Таласотерапевтичен център” по реда на този закон.  
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(3) Условията и редът за сертифициране на центровете по ал. 2, изискванията към персонала и 

към лицето, с функции по управление на съответния център се уреждат в наредба на министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването.  

(4) Центровете по ал. 2 получават съответния сертификат при съответствие с минималните 

задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани 

услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по ал. 3.  

(5) Наредбата по ал. 3 съдържа и всички образци на заявления и справки, които се отнасят за 

центровете по ал. 2.  

Чл. 155. Сертифицирането на центровете по чл. 154, ал. 1 се извършва с цел удостоверяване на 

пригодността на центъра за предлагане на Медицински SPA, SPA / Wellness, Wellness и 

терапевтични услуги, повишаване на качеството на предлаганите услуги и гарантиране на 

правата и повишаване на сигурността на потребителите на тези услуги.  

Чл. 156. (1) Предоставянето на Медицински SPA, SPA / Wellness, Wellness и терапевтични услуги, 

в сертифицирани по този закон центрове се извърщва от лице, което….:  

(3). има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;  

(4). има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;  

(5). е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне 

на съответните услуги, съгласно изискванията на наредбата по чл. 154, ал.  

Сред важните глави на предложението на МИЕТ е разработката и поддръжката на 

Единна система за туристическа информация. Тя ще включва Национален туристически 

регистър, туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с 

изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ и на Светваната 

организация по туризъм. Според текста Наредба за системата се приема от Министерски съвет, 

а националния регистър се поддържа от МИЕТ.  

Специализирана SPA&Wellness терминология. 

Международен SPA мениджъри клуб (първото сдружение у нас, което обединява 

специалистите по SPA&Wellness с магистърска степен на образование по специалността) 

допринесе за формулирането на определенията за въвеждане на 4 вида SPA&Wellness обекти 

и постави в над 9 члена от проекта на Закон за Туризъм специализирана SPA&Wellness 

терминология (чл.2 (2), 3(1)т.4, 3(2)т.5), както и самостоятелна глава регламентираща 

направлението. Спецификата на тернимологичното съдържание е записано в допълнителните 

разпоредби, по смисъла на новия проект на Закон за Туризъм, под следните точки:  

42. „Медицински СПА център” е самостоятелен или прилежащ към място за настаняване 

център, намиращ се в градска или курортна среда, в който се прилагат здравни процедури, 

базирани на естествени природни лечебни ресурси (минерални води, пелоиди, климат и др.). В 

центъра се предлагат разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в 

специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначени за осъществяване на 

диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Центърът е лечебно заведение по 

смисъла на Закона за лечебните заведения.  

43. „СПА център” е самостоятелен или прилежащ към място за настаняване център, намиращ 

се в градска или курортна среда, в който се прилагат разнообразни процедури, програми и 

ритуали, базирани на природни лечебни ресурси, чрез прилагане на източни (дихателни, 

двигателни, мануални и медитативни) и аква методи за въздействие, целящи антистрес, 

релакс, психо-физическо възстановяване, естетическо и бюти моделиране, консултирани и 
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реализирани от немедицински персонал със специализирано образование в областта на СПА и 

Уелнес. В СПА зоната има минимум: вътрешен и/или външен басейн, фитнес, фреш бар, а 

бюти зоната има минимум 2 кабинета с вана и джакузи, турска баня, парна баня, сауна, зала за 

релакс.  

 

 
 

44. “Уелнес център” е самостоятелен или прилежащ към място за настаняване център, 

намиращ се в градска или курортна среда, в който използването на вода и естествени 

природни фактори не е задължително. В центъра се прилагат разнообразни рекреативни и 

козметично-разкрасяващи процедури, програми и анти-стрес ритуали, базирани на съчетание 

от природни лечебни ресурси и холистични подходи за постигане на физическо, емоционално, 

духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността, 

консултирани и реализирани от немедицински персонал, със специализирано образование в 

областта на СПА и Уелнес.  

45.”Таласотерапевтичен център” е самостоятелен или прилежащ към място за настяване 

център, намиращ се в градска или курортна среда на морския бряг, в който се предлагат 

програми и ритуали включващи използването на морска вода и/или естествени производни 

продукти, и/или лиманна кал, чрез класически и нетрадиционни терапевтични методи за 

въздействие, целящи възстановяване на психическото и физическото здраве, както и насочени 

към красотата на човешкото тяло. 

76. „Бранд” е уникалното съчетание от емоционални и рационални възприятие за една 

дестинация и типа продукт, който тя предлага, отличаващи я от конкурентните дестинации като 

най-подходяща за съответните целеви пазарни сегменти. 

 

ДИСКУСИЯ И ИНОВАЦИИ 

Кратка статистика за динамиката на SPA&Wellness туризма 

Науката доказа понятието "стрес", свърза го със здравето и с работоспособността. Здравето 

се засяга всички лично, а работоспособността прави хората по-добри или по-слаби 

професионалисти. Тези две причини са фундаментални за съвременния свят и не изискват 

да се привеждат други аргументи, освен статистическа информация.  
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Само в рамките на ЕС над 200 милиона души на различна възраст практикуват SPA и 

wellness методи, аква практики или източни техники за релаксация, здравна превенция и 

рекреация. SPA дейностите в съвременния динамичен живот заемат все по-сериозно място 

в индивидуалния график на хора от различна възрастова, етническа, полова и 

професионална категория.  

България има богати традиции в използването на аква въздействия от древни времена до 

днес. Природното разнообразие от минерални води с различно съдържание на химически 

елементи, многогодишната успешна дейност за прилагане на хидро, билко (фито), 

калолечение (фаго) и здравословни двигателни профилактики във водна среда са 

утвърдили страната ни като лидер в SPA практиките.  

Статистиката показва, че в последните няколко години у нас са създадени повече от 2000 

специализирани SPA центрове в зимни и летни туристически комплекси. За съжаление едва 10% 

от специализирания персонал на SPA центровете е с висше специално образование, което води 

до много ниско качество и методически грешки при прилагане на крайния SPA продукт. 

Професията SPA анализатор-мениджър, консултант, експерт или методист е на емпирично 

равнище, което налага подобряване качеството на образователните програми във висшите 

училища, за да се повиши  квалификацията и кадровото обезпечаване на SPA базите. Първите 

за ОКС “Магистър” и единствена на Балканите и Европа ОНС „Доктор“ образователни програми 

са внедрени в НСА “В. Левски”, с заглавие “SPA култура, източни и аква практики”,  “SPA култура, 

хидро, лито и таласо практики” и „Уелнес – промоция на здравето“ – всички те разработени и 

акредитирани от Бистра Димитрова, дн,  Програмите са в отговор на богатите природни ресурси 

и уникална география на минералните извори в България и особено в околностите на София, с 

над 270 . бити сонди, намерени минерални води и капсолирани сондажи. Специализираните 

управленски кадри дипломирани в посочените програми ще съдействат да се създаде в Българи 

и в частност столицата София, икономика основана на знаниято за минералната вода за 

създаване на приобщаващ интелигентен растеж след 2020 г. 

Според различни източници страната ни е сред първите пет не само в Европа, но и в света. Над 

90% от минералните извори у нас са с лечебни свойства. Качествата на българските минерални 

води са били познати още от древността - Хисар (древна Аугуста), Кюстендил (Пауталия), 

Бургаски минерални бани (Акве калите), Термополис, Сапарева баня, Сливен (Танзос), София 

(Улпия Сердика). Малко са държавите, които могат да се конкурират с България по изобилие и 

многообразие на минерални извори с различен физикохимичен състав. 

SWOT анализ за „Бранд” Вършец в SPA&Wellness туризъм – 

“По пътя на римските легиони в България” 

Както е дефинирано в проекта на закон за Туризъм - „Бранд” е уникалното съчетание от 

емоционални и рационални възприятие за една дестинация и типа продукт, който тя предлага. 

Вършец разполага с богато историческо наследство от римско време по българските земи, 

което все още не носи нужните приходи на общината и частния сектор. Точно във време на 

криза се търси потенциал за възход, който лесно може да се дефинира като “SPA Бранд 

Вършец” отличаващ се от конкурентните дестинации като най-подходяща среда за рекреация 

по възстановка на костюми и балнео-ритуали от времето на римските легиони у нас, а клиента 

                                                           
 SPA - здраве чрез вода 
Wellness - (за) здравословен начин на живот / приятно преживяване 
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да се почувства обгрижен като Константин Велики и любимата му чрез един VIP-SPA-ритуал за 

двама, какъвто никъде на Балканския полуостров не се предлага.  

SWOT анализ за „SPA-Бранд-Вършец” е насочен към открояване на силните и слабите страни 

на SPA&Wellness туризма и към предпоставките и опасностите на околната среда и природните 

ресурси. Разделен е на четири квадранта: 

  Квадрант А     Квадрант B 

  Квадрант C     Квадрант D 

Легенда: 
Квадрант А – силни страни; благоприятни възможности; 

Квадрант В -  слаби страни, благоприятни възможности; 

Квадрант C - силни страни, опасности(заплахи); 

Квадрант D – слаби страни, опасности (заплахи). 

България има огромни 

възможности за развитието 

на SPA и Wellness 

индустрията. Това доказаха 

експерти на 2-я 

Специализиран бизнес-

обмен форум по SPA и 

wellness – БУЛСПА 2009, 

проведен в к.к. „Златни 

пясъци”– Варна.  

Според тях 800-те 

минерални извора, които 

страната притежава, са 

допълнителен стимул за 

развитието на този тип 

туризъм. Статистическите 

данни сочат, че само 5% от 

тези извори са каптирани и 

този факт дава 

допълнителен потенциал на 

страната ни.  

Приложената карта е научен 

резултат публикуван от БАПВ 

през 2011 г. 

http://news.expert.bg/?id=263160
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Силните страни на „SPA-Бранд-Вършец” са онези позитивни вътрешнo-регионални условия, 

които дават предимство на Вършец пред конкурентите. 

Слабите страни са тези негативни вътрешнo-регионални особености, местни условия и 

стереотипи, които затрудняват нейната и намаляват конкурентноспособността й. 

Благоприятните възможности са настоящи и бъдещи условия във вътрешнo-регионалната 

среда, които способстват за постигането на сегашен или бъдещ успех на „SPA-Бранд-Вършец”. 

Опасностите на вътрешнo-регионалната среда са настоящи и бъдещи предизвикателства, 

идващи от неблагоприятни тенденция или обстоятелства, които въздействат или ще въздействат 

негативно върху дейността на „SPA-Бранд-Вършец” и неговите резултати. 

Квадрант А – това е най-изгодната ситуация, при която благоприятна възможност от външната 

среда (лековитите минерални води) съвпада със силна страна на „SPA-Бранд-Вършец”.  

Препоръчваме SPA – ритуали с название “Константин Велики”, с български продуктови линии, 

обхващащи 5-те сетива и предоставят стратегия за интензивен растеж. 

Квадрант В – при тази ситуация общината  не може да се възползва от благоприятната 

възможност по внедряване в практиката на „SPA-Бранд-Вършец” поради вътрешните си 

слабости: липса на кадри, липса на пари, липса на инвеститори, липса на рекламни пакети, 

инерционни стереотипи наслоени от балнео-курортното дело с висока традиция. Появява се 

опасност от пропускане на благоприятната възможност поради инертност и неувереност заради 

финансовата криза. Стратегията на „SPA-Бранд-Вършец”  Трябва да бъде насочена към 

преодоляване на собствените слабости – вътрешно усъвършенстване, каквато е кръглата маса 

по този европейски проект. 

Квадрант С – силната страна на „SPA-Бранд-Вършец”: уникалния патриархален дух на 

региона и лековитата минерална вода е неутрализирана от неблагоприятната тенденция 

посоченна по-горе. Страх от риск, непознаване на „SPA-терминологията и спецификата”, липса 

на билатерални договори с чужди туристи, неприлагане на научни иновации, липса на високо-

квалифицирани SPA мениджъри с магистърско образование, не достатъчно използване на 

българските билкови и други продуктови линии, липса на емоционален спомен от прложената 

SPA процедура и др. 

Квадрант D – при такова съвпадение на външните опасности с вътрешни слабости, изборът на 

стратегия за местен туризъм се свежда до усилията за оцеляване на традиционните балнео 

комплекси – чрез вътрешни ограничения и стагнация, и  ликвидацията на някои не ефективни 

дейности. Моментът за създаване и внедряване в местната туристическа практика на „SPA-

Бранд-Вършец” е исторически. Той трябва да се синхронизира с новия проект на Закон за 

Туризъм, като приложи и се възползва от всички новости в него и активно го подкрепи писмено, 

чрез всички свои местни звена. 

 

Български научни иновации и възможности за внедряването им чрез „SPA-Бранд-

Вършец”: 

Представяме на вашето внимание бизнес предизвикателство инспирирано от античната 

традиция на римската Империя по българските зами, зароена още в периода около 1 век п.хр. 

Тази идея цели да транслира в модерността на 21 век един уникален SPA&Wellness комплексен 

и интердисциплинарен продукт. Наши оригинални авангардни методики и специфични 

интерактивни техники обединихме в иновативен научно валидиран продукт обективизиран чрез 

“SPA&Wellness Пентагностика”. Методиката е основан върху единен продуктов стайлинг 
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започващ от архитектурните елементи и достигащ до крайния SPA&Wellness ритуал. Този 

иновативен  научен подход е оригинален и несъществуваща оферта до момента на 

SPA&Wellness пазара в света и Европа. Идейният проект цели пресъздаване на максимално 

автентична историческа обстановка за комплексно изживяване на рекреативните или лечебни 

въздействия използвани в древната Империя от Императорите Траян, Андриан, Каракал. Марк 

Теренции или Аврелий, но е кръстен на името на най-властния Император – Константин 

Велики. SPA иновацията обединява в единно цяло културния, здравния, лечебния и 

развлекателен туризъм и чрез тях гарантира на притежателите си безусловно превръщане в 

бизнес-лидери на пазара и предпочитана от потребителите SPA&Wellness дестинация. Акцентът 

в проекта е поставен от създателите му върху продуктовата линия пресъздаваща здравно-

рекреативните ритуали от античността чрез съвременни мануални, термални и апаратурни 

интервенции, автентичния за лайф-стайла (life-style) на  Константин Велики благодарение на 

живата рекреативна мощ на българските минерални води. 

Пентагностиката e иновативен научен резултат в разработките на проф. Бистра Димитрова, 

доктор, която е Посланик на ООН по “Спорт за социално развитие” и експерт-оценител на 

Генерален Директорат “Наука и изследвания” на Европейската Kомисия в Брюксел. 

Методиката е създадена върху научното доказателство за силата на биоенергетиката при 

възстановяване и рекреация на петте сетива в човешкия организъм чрез конкретни и 

оригинални (Unique) български SPA&Wellness ритуали.  

В този смисъл са изведени научни аргументи доказващи значимия социален импакт на 

Пентагностиката, като една от най-мощните анти-стрес (anti-stress) и анти-ейдж (anti-age) 

методики за въздействие. Като нейна хоризонтална аксиома е спазена важната европейска 

политика заложена в план 2020 на ЕК - “Зелената философията”, обхващаща концепцията за 

“зелена икономика” “зелени работни места”, “зелени продуктови линии” и защо не “Зелено 

мислене” и “зелени SPA&Wellness въздействия и ритуали”.  

Пентагностиката съдържа анализ на входящ и финален тест - апаратурно измерени, за 

научно аргументиране на петте био-енергии осигуряващи: физически, 

емоционален,психологически, духовен Wellness осигуряващи ново здравословно качество на 

живот (new quality of life) чрез конкретни по продължителност, интензивност и насоченост SPA 

и арома ритуали.  

Важно предимство на Пентагностиката е разглеждането на посочените видове Wellness елементи 

като едно единно и хармонично цяло. Лабораторно доказано е също, че липсата на въздействие 

дори върху само един елемент не води до очакваната ефективност от SPA&Wellness 

въздействията. 

КРАТЪК СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Боравенето с определена терминология означава аналитично мислене, целящо 

систематизиране на базовите знания, интелектуалните и практически умения и формираните 

отношения, по възходящ ред. Изисква се обобщаване от конкретните към общите проявления на 

предмета, свойството, процеса или явлението. 

Изложената съдържателна йерархия цели да разкрие първичността на общото познание 

спрямо термините, понятията и категориите. В предложената от нас схема сме диференцирали 

пет нива. Нарекохме  познанието първо ниво в йерархията. Дефинирането на научния термин е 

следствие от разкриването на компонентите, показателите и факторите. Така второто ниво на 

йерархията е обособяването на термини. 
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Термините са компонент от латинското componens, което означава съставна част от нещо. 

Показател е българската дума, означаваща количествени или качествени проявления в 

предмета, свойството, процеса или явлението. Той указва индикаторите на промяната в 

състоянието или отношението. 

Предлагаме в схема 2 онагледяване на логистичната архитектоника в съдържателния 

смисъл на  термините, понятията и категориите в терминологията по SPA и Wellness: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Онагледяване на логистичната архитектоника в съдържателния     смисъл на 
термините, понятията и категориите в специализираната терминология по SPA и 
Wellness. 

 

В превод на английски и френски се използват думите: index, indice, indicator, demonstator, 

significateur. Думата фактор е от латинската factor, което означава причина или движеща сила, 

чрез която се развива даден процес или явление. Преминаването към трето ниво на 

логистичната йерархия изисква обобщаване на  научните термини в словосъчетания за 

изразяване на научната идея или концепция по дадено явление. Когато понятията се обобщат по 

качества или отдели с общи признаци, се преминава към четвъртото ниво, обозначено като 

категория. Последното пето ниво обединява в себе си всички категории в дадена област 

(дисциплина) на спортната наука и се нарича терминология. Като частен случай в настоящия 

специализиран речник разглеждаме специализираната терминология по SPA и Wellness култура. 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН НА ВОДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 
(Надграден и допълнен от доц. Б Димитрова, доктор, 2020) 

1. Сауна - това е нагряване на цялото тяло от въздух/пара в облицовано с дърво 
помещение. Влажната сауна е част от хидротерапията, докато сухата сауна спада към 
термалните процедури и нагревките. Последната често се комбинира с ароматотерапия 
със смолисти аромати.  
 

КАТЕГОРИЯ 

CATEGORIA 

CATHEGORIE 

CATHEGORY 

ПОНЯТИЕ 

CONSEPT 

NOTION 

IDEA, IDEE 

ТЕРМИН 
TERMINUS 

TERME 

TERM 

ОБОБЩЕНИЕ 

АНАЛИЗ 

КОМПОНЕНТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФАКТОРИ 

ПОЗНАНИЕ 

Първо ниво 

Второ ниво 

Трето ниво 

Четвърто ниво 

Пето ниво 



 
 

Международно научно списание за иновации 
 

 72 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм 2020 / 1 

2. Парна баня - касае се за подлагане на тялото на термалното въздействие на пара в 
облицовано с плочки, подобно на баня помещение. 

 
3. Минерална баня – процедура, целяща релакс и очистване на тялото чрез химично и 
термално въздействие в специални вани или басейни. 
 
4. Солена баня - баня с морска вода, провежда се най-често във вана или в солно езеро, 
море или океан. Има изключителен антибактериален ефект, без да уврежда кожата. 
 
5. Водноструен масаж. Процедурата е популярна още като джакузи. "Jacuzzi" - това е 
името на първата американска фирма, произвела вана с вградени струи за хидромасаж. Така 
марката се превърнала в синоним на процедурата, която била нова за света. Масажът се 
извършва от въртящи се подводни струи във вана. Още по-приятен ефект носят новите 
технологии, които позволяват контролирано смесване на струя въздух със струя вода, което 
създава приятни мехурчета и носи релакс за къпещия се.   
 
6. Кална баня или баня с луга - потапяне на тялото в топла смес с натурален пясъчен 
характер и бoгат на минерали състав.  Изчиства кожата и профилактира напрежение и 
дискомфорт в ставите. 
 
7. Билкова баня - обгръщане на тялото от множество ароматни билки и масла с цел релакс 
на кожата и ума.    
 

8. Таласотерапия-определения и критерии на ЕСПА 

Основната задача на определенията и критериита на ЕСПА (ESPA) е да се унифицира 

европейска терминология за таласотерапия, която да гарантира високо качество на 

стандартите и термините за тази терапевтична област. В същото време е важно 

определението да се употребява като термин с еднакво съдържание в ЕС. 

Таласотерапията трябва да покрива определен спектър и равнище от медицинското лечение 

на хронични заболявания, като респираторни и кожни заболявания, и да осъществява 

профилактика на човешкото здраве. Тя е също компонент от wellness програмите. В този 

случай тя подпомага тонизирането на физическия статус на организма (самовъзстановяване 

на клетката). 

Терминът таласотерапията ше се употребява единствено според смисъла, вложен в 

определението по-долу, като се изключват всякакви други реквизити и се подразбират 

следните основни дейности: 

 

9. Определение: таласотерапия е интегриран план за лечение, превенция и подпомагане 

на доброто здраве. Този интегриран план трябва да разпространява дефинираните 

индикатори за лечение и да се осъществява от квалифицирани кадри. 

 

10. Непосредствена локална терапия чрез морето 

Таласотерапията може да се провежда на места, където морският климат има непосретвен 

ефект.  

 

11. Морски климат 
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Морето се използва за къпане в естествена морска вода. Подходящата морска вода ще се 

използва на място за инхалиране и къпане в специализирани вани или плувни басейни. 

 

12. Морски продукти 

Разрешено е използването на миди, пясък, водорасли и техните производни или екстракти и 

включването им в продукти за масова употреба. 

 

 

13. Нискоалергичен, свеж и чист морски въздух 

Качеството на морския въздух трябва да гарантира, че продължителното излагане на чист 

въздух е полезен фактор за здравето. 

 

14. Хелиотерапия 

Естествената слънева радиация ще бъде използвана за хелиотерапия. При лошо време 

могат да се прилагат апарати с UV радиация, като допълнение на хелиотерапията. 

 

15. Въздействия на различни климатични зони 

Движещата се терапия е пребиваване в различни климатични зони прямо слънцестоенето. 

 

16. Асоциирани мерки за здравна превенция 

Асоциирани мерки за здравна превенция, въвеждането на релаксацията, промени в 

храненето и двигателната активност насочени единствено в подкрепа на психо-физическия 

тонус на човешкия организъм. 

 

17. Йонизирана стая 

В помещение се инсталира апаратурна комплектация, която да излъчва йони. Престоят в 

тази стая зарежда организма с положителна енергия. 

 

18. Музикална терапия 

Чрез слушане на различни музикалнни стилове се възстановява душевния и психологически 

бланс в организма. 

 

19. Автогенен тренинг  

Вид метод за психо-физическа релаксация, използваща потенциала на подсъзнанието и бета 

мозъчни импулси. Обикновено клиентът се стреми да си спомня или формира позитивни 

ментални картини, чрез които се зарежда положително и придобива увереност и бодър дух. 

 

20. SPA и Wellness културата вече е неизменна част от начина на живот на съвременния 

човек. SPA, независимо дали се тълкува като Sanum per aqua - "Здраве чрез вода", или като 

наименование на малкия град SPA в Белгия, всъщност произхожда от древния Рим, а 

практиките за лечение и целесъобразен живот са приложими и днес. 

Възраждането на SPA културата е през XVII век по време на Османската империя, но чак 

сега наблюдаваме развитие и адаптация на древните SPA терапии към модерния начин на 
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живот. По наше мнение SPA означава място за търсене на вътрешна хармония и 

физическо здраве, релаксация и комфорт на духа и тялото. 

Балнеологията не е SPA, защото се занимава с лечението на вече съществуващи болести 

и има лечебна, а не превантивна функция. Затова един балнеологичен център наподобява 

болница като функция и визия, а в SPA центъра се набляга на уникална атмосфера, естетика 

и стимулиране на възприятията. Много важно за българския туризъм е Балнеологията да се 

преобразува в медикъл-SPA туризъм, като разшири спектъра от услуги и добави и Бюти 

сектор. 

 

21. SPA център 

Съдържанието като оборудване и услуги в един SPA център се определя основно от вида и 

капацитета му. Задължително се отчита видът на сградата, където се предвижда SPA 

центърът - хотел, резиденция, луксозен жилищен комплекс от затворен тип; локацията на 

сградата - градски тип, планински, на море; също така стилът и дизайнът на SPA центъра - 

ориенталски, египетски, рустикален и т.н., но е най-добре да се изгражда там където има 

минерална вода, а може да се ползват и обогатени води, 

 

 

22. Продукти и тенденции 

Сред най-новите тенденции в SPA индустрията в световен мащаб са медицинските SPA, или 

SPA центровете, които имат медицински функции и персонал. Стандарт е SPA центровете да 

се ползват от хора, навършили 16 години. Затова друго нововъведение е създаването на 

SPA усещане за най-малките - сауни и парни бани, пригодени за детския организъм. Също 

така се отделя по-голямо внимание на зоните за релакс - интериор, размери, звукови и 

светлинни ефекти, ухания и вкусове. Установена е нуждата от непосредствена почивка или 

сън след ползване на термалните процедури, затова се обособяват зони и за активна, и за 

пасивна почивка. 

 

23. Инвестицията в SPA и Wellness 

Инвестициите в SPA центрове трябва да гарантират възвръщаемост и да увеличат 

стойността на обекта, затова по света не всеки хотел и сграда притежават SPA център, което 

е тенденция за България. Безразборното строене на SPA центрове и наименоване на хотели 

SPA  е в ущърб на българската SPA индустрия, защото води до ниско качество на 

изпълнение и деформирани представи у клиентите за това какво е SPA. SPA центърът е все 

още лукс не само за българите, но и за клиентите на Запад с по-високи средни доходи. 

Когато един хотел инвестира в SPA център, това се отразява на цените на нощувките, а в 

жилищните сгради - на цената на квадратен метър. 

 

24. Поддръжка на услугите и съоръженията 

Поддръжката на SPA центъра е пряко свързана с проекта, подбора на съоръженията и 

избора на материали и грижата от страна на управителя. Чрез прецизен проект и изпълнение 

с висококачествени материали се оптимизира поддръжката на SPA центъра. Ниското 

качество в технологиите и материалите създава допълнителни разходи по поддръжката и 

увеличават риска от създаване на нехигиенична и нездравословна среда. Услугите в SPA 
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центъра се подбират след анализ на локацията, потенциалните клиенти и желаната 

категория, като по качество и разнообразие те трябва да отговарят на съответния хотел, 

комплекс или бизнес сграда, където се помещава. 

 

25. Билкови екстракти и локални компреси 

Чрез прецизно съдържание на рецепти с висококачествени естествени материали се 

оптимизира поддръжката и рекреацията на здравето. Услугата в SPA центъра се подбира 

след анализ и локация на оплакването на клиента. Изброените по-горе специализирани 

термини представляват минималните изисквания на възприет в Европа стандарт.  

 
Използван оригинал от ESPA 
European Conference on Thalassotherapy  
Kiel, January 2002 V. Harms C. Stick 
Адрес за кореспонденция: 
Dr. V. Harms, Prof. Dr. C. Stick / Institut für Medizinische Klimatologie der Universität Kiel, 
Bädermedizinische Forschungsstelle des Heilbäderverbandes 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Възоснова на направения в материала анализ са формулирани следните научно валидирани  

изводи:  

1. „SPA-Бранд-Вършец” се нуждае от архитектурен, медицински, юридически, 

законодателен, дизайнерски, методически и продуктов консултинг (Consulting activities); 

2. „SPA-Бранд-Вършец” изисква съставяне на интердисциплинарни екипи за проучвания и 

научен анализ по поръчка за да се избегнат негативни или необмислени рискове; 

3. „SPA-Бранд-Вършец” се нуждае от назначаването на Топ SPA анализатор-мениджъри от 

единствената на Балканите държавна специалност за образователни-квалификационна 

степен “Магистър”; 

Препоръките за практиката са вашето и нашето обединяване за работа в експертен екип, което 

има следните предимства: 

1. Ние осигуряваме SPA&Wellness специалистите: 

 Специалисти от различни образователно-квалификационни степени на обучение и 

образование; 

 Организиране на кастинг за подбор на кадри; 

 Извършване на локални тренинги по поръчка; 

 

2. Достъп до най-коректните фирми в бранша:  

 Бърз и лесен контакт защото те са наши проектни партньори; 

 Промоционални отстъпки, защото Вие работите в екип с нас; 

 Доставки с предимство, защото ние обучаваме техния персонал. 

3. Достъп до внедряване в практиката на актуални научни иновации: 

 Директен контакт с най-добрите български учени, с международно признание – специалисти 

по Medical SPA, минерални води: география, сондажи, химически състав, въздействия, аква 

практики и др.; 
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 По индивидуална поръчка, детайлни SWOT анализи за „Брандове” в SPA&Wellness туризма, 

консултантска дейност (consulting activities) и възможности за съставяне на 

интердисциплинарни екипи за проучвания и анализ; 

 Осъществяване на научно-приложни изследвания, изготвяне на концепции и оценки по 

поръчка на клиента. 
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НОВИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ И СТУДИИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА&WELLNESS И ИНДУСТРИЯ 

И НИШОВ ТУРИЗЪМ 

ИГНАТ ИГНАТОВ 

 

ЗАРАЖДАНЕ НА ЖИВОТА И ЖИВАТА МАТЕРИЯ  

В ГОРЕЩА МИНЕРАЛНА ВОДА 

 

Игнат Игнатов¹ & Олег Мосин² 

¹Институт по Медицинска биофизика, ² Институт по нанотехнологии 

 

Ключова синтенция: Водата е основа на живота. За науката все още е загадка как неживата материя се е 

преобразувала в жива. Необходимо е да се изучават нови свойства на водата, макар че на пръв поглед 

изглежда, че я познаваме. 

 

През март 2004 г. американска космическа сонда откри “следи” от вода на Марс и сол в пресъхнало 

езеро. Учените вече могат да допуснат, че може би там е имало или има живот. На два от спътниците 

на Сатурн американски космически сонди доказаха наличие на вода. През юли 2005 г. американският 

космически апарат “Дийп Импакт” изстреля в кометата Темпел 1 снаряд. При това основният модул се 

намирал на значително разстояние и провеждал наблюдения за последиците от стълкновението, като 

анализирал химичния състав и структурата на 

ядрото на кометата. Резултатите ще помогнат да се 

оцени вътрешния състав на кометата. Това ще 

приближи човечеството към разгадаване произхода 

на Слънчевата система и зараждането на живата 

материя. Американските учени наблюдавали три 

участъка, покрити с лед в малка зона на 

повърхността на ядрото на кометата. По мнение на 

учените, водата преобразувала се в лед съдържа 

много примеси. Предполага се, че значително 

повече лед се съдържа в ядрото. Учените отдавна са 

достигнали до извода, че кометите са отломки от 

образуването на Слънчевата система преди 4,6 милиарда години. 

Марс Carlton Allen, Johnson, НАСА 

 

През август 2008 г. космическият апарат „Феникс” по време на своята космическа мисия намери вода 

на Марс. „Ние намерихме вода”- удиви се Уйлям Бойтон, 

един от учените от мисията на космическия апарат „Феникс”. 

Учените все повече се убеждават, че наличието на вода на 

космически обекти е по-скоро правило отколкото 
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изключение. Променя се и парадигмата на общественото мислене към свойствата на водата. През 

януари 2009 г. д-р Майкъл Мума от НАСА заяви, че има три области на Марс, които бавно отделят 

значително количество метан. И трите носят следи от наличие на много наземен лед или течаща вода. 

Метановите стълбове в марсианската атмосфера дават доказателство на учените, че вероятно под 

повърхността на планетата съществуват живи микроби. Според учените няма данни метанът да е 

донесен на планетата от небесно тяло, например комета. Няма следи, че газът да е продукт на 

вулканична дейност, за което щеше да говори например наличието на серен диоксид. Според 

изследователите, ако метанът произлиза от микроби, те вероятно живеят далеч под безжизнената 

марсианска повърхност - на дълбочина, където е достатъчно топло, за да съществува втечнена вода. 

Залез, Луна, наблюдавана от Северния, полюс на Земята, 2009 

 

НАСА съобщи на 14 ноември 2009 г., че „значително количество” замръзнала вода е открита на Луната. 

Пробата е установила наличието на вода в постоянно засенчен лунен кратер. „Откритието отваря нова 

глава в разбирането ни за Луната”, съобщават още учените от американската космическа агенция. 

Новите данни бяха получени, след като НАСА 

изпрати две космически совалки, които се разбиха в 

лунната повърхност през октомври, 2009 г., в опит 

за откриването на вода. Преди това учените 

подкрепяха теорията, че освен възможността за 

съществуването на лед в дъното на кратерите, 

Луната е абсолютно суха. Извън фактите нека да 

погледнем на откритието от позиция на 

биофизиката. Средното разстояние от Земята до 

Луната е 384 400 км. Всъщност това научно 

постижение обръща парадигмата за наличието на 

вода в Слънчевата система. И Луната, и Земята са 

практически на еднакво разстояние от Слънцето. 

Откритието на американските учени ще ни помогне 

да оценим по-добре факторите, които са способствали за зараждане на живата материя. (проф. 

Игнатов, 2009) 

Може би така изглежда светът на друга планета, 

Петрахиля (Петрахелиос), Тетевен, България, 

фото Александър Игнатов 

 

През 2001 г. учени от научноизследователския център IMS при НАСА и Университета в Санта Круз, 

Калифорния, провели експеримент, близък до условията на младата Слънчева система. 

Смес от различни вещества (вода, метанол, въглена киселина и въглероден диоксид) били охладени 

до 10° К ( –263,16° С ). 

Сместа била облъчвана с ултравиолетова светлина с тази дължина на вълната, каквато е 

съществувала в плътния молекулярен облак, от който се е образувала Слънчевата система. 

Образували се органични молекули. В тази смес били открити самоорганизиращи се структури с 

размери 10 µm. Те по форма са мехурчета, които напомнят клетки. 
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Слабата червена звезда Глийзе 581, около която обикаля планетата Глийзе 581 C e на разстояние от 

нас 20,5 светлинни години. Учените Юдри и Мейор от Женевската обсерватория посочват, че 

температурата на планетата позволява да има вода в 

течна форма и да бъде убежище на живот. 

„Ние оценяваме температурата на тази „Супер Земя” 

между 0 и 40 ° С и водата може да бъде течна”, 

посочва Юдри, водещ автор на научния доклад за 

резултатите от изследването. Нещо повече, радиусът 

на Глийзе 581 C е само 1,5 пъти по-голям от земния. 

Моделите позволяват да се прецени, че тя има 

скалиста структура с океани.” Делфрос от 

Университета в Гренобъл допълва: ”Течната вода е 

критично условие за съществуване на живота, такъв 

какъвто го познаваме ние.” 

Обсерваториите търсят следи от газове като метан, което може да означава наличието на хлорофил, 

пигменти като при земните растения и това да има съществена роля за фотосинтезата. По мое мнение 

е абсолютно възможно „биокомпютърът” вода със своята „информативност” и вещества с помощта на 

природните „сили” да създаде „жива” вода и в тази вода живи клетки върху планетата Глийзе 581 C. 

Живите организми и човекът са сложни самоорганизиращи се системи. Те са отворени, защото 

непрекъснато обменят вещества и енергия с 

околната среда. Промените в отворените системи са 

относително устойчиви във времето. Устойчивото 

съотношение между компонентите в една отворена 

система се нарича дисипативна структура (Николис, 

Пригожин, 1973). Доказано е експериментално, че 

водата също е самоорганизираща се система 

(Антонов, Гълъбова, 1992). Очакванията са, че 

промените във водата в резултат на външно 

въздействие ще бъдат относително устойчиви във 

времето. Това означава, че водата “помни” физично 

или химично въздействие. Въпросът за “паметта” на водата е изключително интересен. Първите 

изследвания, свързани с “паметта” на водата, са извършени от Дерягин и Чураев (1971). Трайността на 

резултатите във времето след “активация” с променливо магнитно поле и при електролиза през ядрен 

филтър, са извършени от Миненко (1981) и Евсеев (1982). Извършени са анализи на промените в 

спектъра на природни води (Антонов и съавтори, 1995). Въпросът за това колко време се съхранява 

информация от водните молекули в съвременната наука е дискусионен. От друга страна водата 

притежава ред уникални свойства, които й позволяват да съхранява и разпространява информация в 

резултат на външния физичен или химичен фактор на въздействие. Във физичен смисъл правилният 

термин е „информативност” на водата (д-р Игнатов). Едва ли обаче без това нейно свойство може да 

се обясни зараждането на живата материя (д-р Игнатов, 2005). 
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Според създателя на квантовата механика 

Шрьодингер живите организми понижават 

собствената си ентропия за сметка на повишаването 

на ентропията на околната среда. Според Пригожин 

образуването на дисипативни структури и 

усложняването им е свързано с промени в ентропията. 

Зараждането на жива клетка е възможно при екстремални 

условия и с времето стабилизиране на тези условия. 

Образуваната самоорганизираща се структура се стреми да 

запази своето състояние от условията на външната околна 

среда. За това е необходим универсалният разтворител вода с 

нейните уникални свойства и специфични вещества. 

Жизнеността на живата материя се доказва дори при 

съществуването на архибактериите. Те живеят при силна 

радиоактивност, ниски температури, в кратерите на вулкани. водопад,  

Тетевен, фото: Александър Игнатов 

 

Привидно изглежда, че водната капка се изпарява постепенно. Антонов и Юскеселиева доказват нов 

физичен ефект. Водната капка се изпарява дискретно (“скокообразно”). Този ефект зависи от 

енергийните състояния на водородните връзки между кислородните атоми на водните молeкули и 

водородните атоми на съседни молекули. Антонов и Гълъбова доказват чрез спектрален анализ, че 

водата е отворена и самоорганизираща се система. Тя и живите организми реагират чувствително на 

енергийни потоци и съхраняват информация от околната среда. Те прилагат метода на 

диференциалния неравновесен енергиен спектър (ДНЕС).Водородна връзка между водни молекули С 

водородните връзки се структурират клъстери от водни молекули Клъстерите от водни молекули са 

най-малките и нестабилни самоорганизиращи се структури в природата (проф. Игнатов, 2005 ). 

Промените, които се получават във водните кластери в резултат на външни въздействия могат да 

бъдат относително устойчиви във времето. Колкото кластерната формация е по-голяма, толкова по-

дълго време се съхранява информация за физическия или химическия фактор. Получават се устойчиви 

самоорганизиращи се структури, които могат да носят бъдеща информация за живата материя. 

Водните молекули се преструктурират в резултат на външни въздействия. Когато са получили енергия, 

те предават информация за състоянието си на съседни чрез водородни връзки. Това става на 

резонансен принцип ( Зенин, 2002 ),(д-р Игнатов, 2005 ), 

За обясняване структурирането на кластерите е необходимо да се подходи квантово-механически. В 

противоположен случай трудно може да се обясни как водните молекули се структурират в 

геометрични кластери ( “полимери” ). Класическият полимер – това е молекула, в която атомите са 

свързани с ковалентни връзки, а не с водородни. Експериментално е доказано, че 10 % от водородните 

връзки в леда са ковалентни (Айзък, 2002). Съществуват вече интересни доказателства, че няколко 

молекули от дадено вещество могат съществено да променят структурата на водните кластери. 

Хомеопатията е класически пример за това. Били извършени експерименти под ръководството на 

известния френски имунолог Бенвенист. Принципът на хомеопатията бил възпроизведен върху 

биологични модели. При добавяне към един от типовете имунни клетки при човека на специфични, 

взаимодействащи с тях антитела се наблюдавала реакция на клетките. При намаляване 

концентрацията на антителата при някои разреждания имало ефект, а при други той изчезвал. Такова 
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изменение на биологична активност на “разтворите” се наблюдавала и при концентрации, когато 

вероятността да има дори и една белтъчна молекула е пренебрежимо малка. Авторите изказали 

предположение, че предаването на биологичната информация се дължи на “паметта” на водата. При 

проведени „двойно слепи” експерименти с хомеопатични разтвори на Бенвенист не се доказват 

първоначално получените положителни резултати. 

Извършени са експерименти с неорганични вещества, които били разреждани по хомеопатичен 

принцип. Рей решил да обори хомеопатичните възгледи. Той разредил натриев хлорид ( NaCl ) и 

литиев хлорид ( LiCl ) до минус на десета степен. При това разреждане няма практически йони от 

дадено вещество. С термолуминисценция той изследвал и вода. Странното било, че изследваните 

разтвори имали различен спектър. Извършени са изследвания за промените в спектъра на 

хомеопатичните разтвори от 1 до 15 потенции (“разреждания”), (д-р Игнатов, 2005 ). Изследването е 

извършено чрез метода ДНЕС на natrium muraticum ( NaCl) . При 1 CH разтворът има 0,01 %, а при 2 

CH се съдържа 0,0001% от NaCl и т.н. В процеса на потенциране разтворът преминава числото на 

Авогадро. След тази стойност се приема, че не се съдържат молекули от разтвореното вещество. 

Анализите показват, че до 6 СН промените в хомеопатичните разтвори са близки до резултата при 1 

СН. При 5 СН концентрацията на разтвора е 10-10 за NaCl , както при експериментите на Рей. От 7 до 10 

СН резултатите са нестабилни и се приближават до статистическата грешка. След 11 СН резултатът е 

близо или е в статистическата грешка. По-големият брой молекули на NaCl в началните потенции 

създава условия за стабилност на образуваните кластери от изходното вещество и водните молекули. 

Потенцирането “пренася” информация и към по-големите потенции. Тази е информация е “по- 

нестабилна”, когато впоследствие се пренася само от водни молекули.При изследвания на свойствата 

на хомеопатични разтвори има една особеност. При хомеопатичния разтвор влияние върху ефекта има 

не само разтвореното вещество и потенцирането, но и трета особеност, която изследователите не 

отчитат. Самият разтвор се потенцира в електромагнитен уред и електромагнатнитни полета на 

прибора указват влияние върху водородните връзки между водни молекули. Това означава, че при този 

начин на подготовка на хомеопатични разтвори не могат да се правят фундаментални изводи за 

информационните свойства на водата (д-р Игнатов). Безспорни са доказателствата, че водата е основа 

на живата материя при благоприятните условия на нашата планета. Без свойството „информативност” 

на водата трудно може да се обясни зараждането на живата материя. Кластерите, които си 

http://www.medicalbiophysics.bg/bg/homeopathy.html
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взаимодействат с химични вещества еволюират. Елементът, който е изиграл решаваща роля е 

въглеродът (C). Малките размери на атома позволяват въглеродните вериги да се огъват. Показател за 

органичния произход на въглерода на Земята е промяната на съотношенето между неговите изотопи 
12С и 13С от 3,8 милиарда години. 

 

 
 

Каква обаче е вероятността една формация от водни кластери, микроелементи и допълнителни 

условия да създаде органични молекули, а впоследствие и живи клетки. Нека да разгледаме най-

малките живи клетки. Най-малката бактерия Micrococcus progrediens е с размери 0,1 µm в диаметър. 

Микоплазата е също с размери 0,1 µm. Това означава, че тези клетки са 1000 пъти по-големи от атома 

на водорода в диаметър. Микоплазмата има необходимите макромолекули за съществуване на жива 

клетка. Интересното е, че при нея има гъвкава мембрана, а не твърда както при другите клетки. 

Микоплазмата може да се размножава чрез образуване на коковидни структури или деление. 

Електричните свойства на мембраната с дебелина 0,1 µm не се различават от тези на останалите 

клетки. Математическите вероятности за образуване на стабилни водни кластери не могат да бъдат 

изчислени с компютър. Компютърът може да изчисли възможните положения на 8 водни молекули. 

Това е доказателство за огромния потенциал на “запаметяване” на водата. Наличието на елементите 

въглерод (C), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) и др. може да доведе до образуване на по-

устойчиви във времето кластерни структури. Стабилността на тези кластери зависи от резонанса 

между отделните молекули. Наличието на въглеродни съединения и йони на химични елементи може 

да доведе до некомпенсиран електричен заряд и потенциал в една устойчива за протичане на 

биологични процеси структура. Протичането на електричен биоток и структурирането на клетъчната 

мембрана е направило възможен прехода от нежива към жива материя. Необходими са допълнителни 

експерименти за доизясняване на този процес. Еритроцитите се състоят основно от клетъчна 

мембрана, а кръвта съдържа 92 % вода. Животът на Земята има единен произход, защото всяка жива 

клетка има 20 аминокиселини, 5 основи, 2 въглехидрата и 1 фосфат. 

При определени условия може да се говори и за 

“активирана” вода. Това твърдение обаче поражда 

съмнения в някои учени. Доказано е, че раковите клетки 

“разкъсват” най-високо енергийните водородни връзки 

между водните молекули (Антонов, Гълъбова, 1992). Да, 

водата може да бъде “активирана” и да носи 

информация за живото. В един от експериментите на 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_sunset.jpg
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Емото е показана кристализирана вода след голямо земетресение и 3 месеца след това. Може да се 

направи извод и от този експеримент, че при благоприятни условия водата може да концентрира 

информация в малък обем от водни кластери. 

Залез, фото Лизелоте Едер 

 

Кристалите на Емото предизвикват както интeрес, така и недостатъчно обоснована критика. Ако ги 

разгледаме внимателно те са структурирани с шест върха. Още по-внимателен анализ обаче показва, 

че снежинките през зимата също винаги са симетрични с шест разклонения. До каква степен тези 

кристализирани структури носят информация за средата, в която са създадени. Снежинките могат да 

бъдат красиво структурирани и безформени. Това показва, че „контролната проба” (облак в 

атмосферата), от която те възникват им влияе с началните условия. Началните условия са слънчева 

активност, температура, геофизични полета, влажност и др. Това означава, че от „среден” ансамбъл 

може да се направи извод за приблизително еднаквата структура на водните капки и след това 

снежинки. Те са почти с еднаква маса и се движат в атмосферата с близка скорост. В атмосферата 

продължават да се структурират и увеличават своя обем. Дори възникнали на различно място в облака 

в една група има достатъчен брой снежинки, които са възникнали при почти еднакви условия. 

Какво обаче е „положителна” и „отрицателна” информация за снежинките, то отговор може да търсим 

при Емото. В лабораторни условия „негативната” информация (земетрeсение, „лоши” звукови вибрации 

за човека и др.) не структурира кристалчета. „Положителната” информация структурира такива. 

Интересно е до каква степен обаче един фактор може да структурира еднакви или подобни снежинки. 

Водата е най-плътна при температура 4°C. Доказано е научно, че плътността й намалява със 

започването на образуване на шестоъгълни кристали лед при понижаване на температурата под 0°C. 

Това се дължи на водородните връзки между водните молекули. 

Каква обаче е причината за това структуриране. Кристалите са твърди тела, при които съставящите ги 

атоми, молекули или йони са подредени в правилна, повтаряща се структура в трите пространствени 

измерения. При водата кристалната структура е малко по-различна. Според Айзък само 10% от 

водородните връзки в леда са ковалентни, т.е. достатъчно информационно стабилни. Водородните 

връзки между кислород от една водна молекула и водород от друга са най-чувствителни към външни 

въздействия. Спектърът на водата при подредбата на кластерите е относително различен във 

времето. Съгласно доказания от Антонов и Юскеселиева ефект на дискретно изпарение на водната 

капка и зависимостта на това от енергийните състояния на водородните връзки можем да търсим 

отговор за структурирането на кристалите. Всяка част от спектъра зависи от повърхностното 

напрежение на водните капки. Пиковете в спектъра са шест и те информационно „насочват” 

разклоненията на снежинката (проф. Игнатов, 2009). 

Очевидно при експериментите на Емото началната „контролна” проба вляе върху вида на кристалите. 

Това означава, че след въздействие с определен фактор може да се очакват подобни кристали. Почти 

невероятно е да се получат еднакви. При примера на въздействието на думата „любов” върху водата 

Емото не е посочил ясно дали експериментът е проведен от различни проби. 

Необходими са „двойно слепи” експерименти, за да се провери методиката на Емото дали е 

достатъчно диференцирана. Доказателството на Айзък, че 10% от водните молекули след замръзване 

образуват ковалентни връзки ни показва, че вероятно водата използва този информационен потенциал 

при замръзване. Постижението на Емото дори без „двойно слепи” опити остава достатъчно значимо по 

отношение на информационните свойства на водата. 

http://www.physiognomik-eder.ch/
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Природна снежинка Уилсон Бентли, 1925             Снежинка на Емото oбразувана от природна вода 

 

Едната снежинка е природна, а другата е създадена от Емото. Подобието показва, че многобразието 

във водния спектър не е безкрайно. Извършени са изследвания на спектъра на природни води от 

Тетевен, Троян, Рилски манастир (България), Герсфелд (Германия). Спектърът е високо енергиен при 

най-силните водородни връзки. При дейонизирана вода такава характеристика липсва. Раковите клетки 

„разкъсват” най-високо енергийните връзки във вода. Това означава, че „природните” води носят 

необходимата жизнена енергия (д-р Игнатов, 2009). На 15 ноември 2008 г. с епицентър София бе 

регистрирано земетресение с магнитуд от 4.0 по скалата на Рихтер. Фигурата показва разликата между 

контролната проба и тези през останалите дни. Водните молекули „разкъсват” най-високо енергийните 

водородни връзки във вода, както и два пика в спектъра по време на природното явление. 

Изследването е направено с прибора на Антонов. Биофизичният резултат показва понижаване на 

жизнения тонус на организма при земетресение (Игнатов, 2008). При земетресение водата не може да 

се структурира в снежинки в лабораторията 

на Емото. Има доказателства за промяна на 

електропроводимостта на водата по време 

на земетресение. През 1963 г. танзанийският 

гимназист Ерасто Мпемба забелязал, че 

горещата вода замръзва по-бързо, отколкото 

студената. Този феномен носи 

наименованието „ефект на Мпемба". 

Всъщност доста преди това уникалното 

свойство на водата е било отбелязано от 

Аристотел, Франсис Бекън и Рене Декарт. 

Това явление е доказано с ред независими 

експерименти. Водата показва още едно свое странно свойство. По мое мнение обяснението е 

следното.  

 

Еarthquake, Sofia, 4.0 Richter scale, 15 November 2008, Dr. Ignatov, 2008©, Prof. Antonov's device© 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_sofia_november_2008.jpg
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Диференциалният неравновесен енергиен спектър (ДНЕС) на кипнала вода е 

с по-малка средна енергия на водородните връзки между водните молекули 

отколкото пробата при стайна температура (Игнатов, Антонов, Гълъбова, 

1998). На кипналата проба е необходима по-малко енергия, за да започне да 

структурира кристали и да замръзне (д-р Игнатов, 2009). До каква степен 

опитите на Емото могат да бъдат свързани с „информативността” на водата. 

Неговите експерименти показват, че водата реагира на външно въздействие. 

В неговата лаборатория снежинките нямат природното многообразие. Те се 

образуват в по-стандартизирани условия. Ценното е, че той показва, че 

водата „помни” външни въздействия. Въпросът за дълготрайността на тази 

информация при неговите експерименти остава открит.  

 

Кристализирана вода след голямо земетресение (А) и 3 месеца след това (Б), Емото. Изключително 

“активна” е размразената вода. През пролетта се наблюдава увеличаване на 

амплитудите в спектъра водата, измерен чрез метода ДНЕС. През пролетта 

птиците и животните пият вода от размръзнал лед. Растенията също бързо 

растат от тази вода. Размразената вода им стимулиращ ефект се използва с 

успех при възстановяване на болни след операции. Учени от Кралския 

медицински институт в Стокхолм съобщават за успешно лечение на диабет с 

размразена вода. Лечебните свойства на размразената вода се дължат не 

само на “по-активния” спектър. Още „по-активна” е протиевата (протонирана) 

вода. При тази вода е изчистен деутерият и тя е „активна” за жизнеността на 

човека. Подобни свойства има планинската вода, при която изчистването на 

деутерия става при преминаваното на водата през земни пластове. 

 

Молекулите вода, в която атомите на водорода са от изотопа деутерий трудно преминават през 

клетъчната мембрана. Маринов съобщава за бърз растеж на цветя в Сибир. Той заедно с руски учени 

през 70-те години доказва, че намиращата се в района вода съдържа по-мaлко деутерий. Проведени са 

експерименти, които доказват “активиране” на спектъра на вода, която е замразена след 

биовъздействие в режим “отдаване” и размразена преди спектралния анализ. 

Уникален принос при изследванията с вода, която съдържа деутерий има Мосин от Русия. 

Новите постижения в изследванията структурата на водата дават възможност по-добре да се 

анализират условията при зараждането на живота. Трудно може да се допусне, че животът се е 

зародил в „хаотична” вода (Игнатов, 2010). Живите организми и водата (Антонов, Гълъбова, 1992) са 

сложни самоорганизиращи се системи. Шрьодингер ясно дефинира, че живите организми понижават 

собствената си ентропия за сметка на повишаването на ентропията на околната среда. 

Със самоорганизацията най-логично може да се обясни произходът на живата материя. Самият термин 

е въведен през 1947 г. от Ашби. Дисипативните структури на Пригожин и хиперциклите на Ейген 

показват, че животът най-вероятно не е в резултат на хаотични процеси. Пригожин показва, че 

образуването на дисипативни структури и усложняването им е свързано с промени в ентропията. За 

своите постижения двамата учени поотделно получават Нобелова награда. 

В края на 2009 и началото на 2010 г. извърших експерименти за изследване на контролна 

„дейонизирана” вода, минерална, морска и планинска вода от България. Изследвана беше и вода от 

карстови извори. Експериментите бяха направени с прибора на Антонов за спектрален анализ на вода. 

http://www.o8ode.ru/article/tawa/protievaa_voda_i_ee_otli4ia_ot_taloi_vody.htm
http://www.o8ode.ru/article/tawa/protievaa_voda_i_ee_otli4ia_ot_taloi_vody.htm
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/mountain_water.html
http://www.o8ode.ru/article/eng/engl/
http://www.o8ode.ru/article/oleg/
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Изследван бе и сок от кактус (Игнатов, 2009). Кактусът е избран като моделна система, защото 

растението съдържа около 90% вода. Също така 

фотосинтезата се осъществява от увеличените 

стъбла, които служат и за складиране на вода. 

Изследвана е и минерална вода от различни извори. 

Най-близко до спектъра на растителния сок обаче се 

намира спектърът на минерална вода, която 

взаимодейства с калциев карбонат (СаСО3). Подобен 

спектър има и този от карстовите извори. До 

спектъра на растителния сок се намира най-близо 

спектърът на вода от карстови извори, която 

взаимодейства с минерална вода. В природата 

съществуват места с различна вода и еднакви 

външни условия. На 25 км от Тетевен се намира карстов извор Златна Панега с температура от 10 до 

12,5 °C. В образуваното от извора езеро се вливат три минерални извора със средна температура 

21 °C. Само на няколко километра се намира река Вит със средна температура около 15 °C. 

Фотографиите показват очевидната разлика между растителния свят във водата на карстовия извор и 

реката. Това е видимо доказателство за оптимално доброто място за активен живот на водорасли при 

еднакви външни условия. Разликата е само в структурата на водата.  

Карстов и минерален извор, растителност 

Златна Панега,  

 

 

Тетевенско, България, фото: Александър Игнатов 

Река Вит, Тетевенско, растителност, 7 км от Златна Панега, България 

 

Наблюдават се близки по стойности пикове в 

амплитудите на спектрите на растителния сок и този 

на карстови и минерални извори, които 

взаимодейства с калциев карбонат. Пиковете се 

намират при -0,1112, -0,1187, -0,1262, -0,1287 и -

0,1387 еV. Измерена е средната енергия на 

водородните връзки между водни молекули при 

образуването на кластерни формации. Подобни 

амплитуди в спектъра между растителния сок и 

планинската и морската вода се наблюдава при -

0,1362 еV. Спектърът на контролната „дейонизирана” 

вода е съществено различен от този на растителния 

сок, минералната и планинската вода. 

 

Фото: Александър Игнатов 

 

Има три компонента, които са изключително важни преди да продължим по-нататъшните 

разглеждания. Съвременната физика с точност до атом може да определи състава на минералната 

http://www.medicalbiophysics.bg/bg/mountain_water.html
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_11_zlatna_panega_2.jpg
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_12_vit_teteven.jpg
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вода. Ако обаче смесим тези съставки в дейонизирана вода няма да се получи минерална вода. Без 

анализ на параметри, които са свързани с енергия е трудно да се обясни зараждането на живота като 

смес от органични молекули. Кои са факторите, които задържат информация в „самоорганизираща” се 

структура. По-логично е тя да се саморазруши. Естествено всички тези процеси са се случили 

благодарение на енергия от околната среда. Теоретично Опарин и експериментално Милър показват 

възможността за образуване на органични молекули при условията на младата Земя. Експериментите 

и анализите показват близко квантово-механично разпределение по енергии на водни молекули между 

течност, която е свързана пряко със жизнената дейност на растение и минерална и карстова вода. 

Минералната вода в извори и гейзери тече почти с постоянен състав и то достатъчно дълго време. При 

контакт с калциев карбонат (СаСО3), сяра (S) и други елементи (Na, K, Ca, Mg и др.) се образуват 

стабилни кластерни формации. И тъй като външният фактор се повтаря, те по-трудно се разрушават. 

Необходимата енергия за поддържане на самоорганизиращите са структури пряко зависи от топлината 

от вулканичната дейност и магмата. Тя зависи също така от слънчевата енергия. Ентропията зависи от 

количеството топлина и самоорганизиралата се структура не са саморазрушава, защото се подържа 

енергийният баланс. 

Доказателство в тази насока е, че най-древните следи от фотосинтезиращи организми са 

строматолитите. Най-старите строматолити са открити в Гренландия. Те са на възраст 3,8 милиарда 

години. Имат сложна слоеста структура от калциев карбонат и извличат водорода от водата. Дори и 

днес те съществуват в Шарк-бей, Австралия. Вероятно при самото им зараждане на дъното на водните 

басейни е имало минерална вода или след създаването си до брега са се разпространили във водни 

басейни. Открит е живот на дъното на океаните при изключително тежки условия и той е близо до 

топли минерални извори. 

Едно от уникалните места в Слънчевата система 

е спътникът на Сатурн – Енцелад. На него 

магмата поддържа течна вода и има вероятност 

за живот. Подобни са очакванията и на един от 

спътниците на Юпитер – Европа. През август, 

2011 г. на планетата джудже 2007 OR10 от 

Слънчевата система е открит лед с червен цвят. 

Анализите показват, че ледът съдържа 

въглеродни полимери. Обяснението е начало на 

зараждане на живот, когато на планетата е имало 

активни вулкани като източник на енергия. 

Слънчевата активност тук е много ниска за 

поддържане на жизнена дейност. 

 

Планетата джудже 2007 OR10 

 

Списание „Природа” посочва, че има нови данни за 

възникване на растителността преди 1,5 милиарда години. 

Усещане за първите видове растителност може да 

почувствате на водопада в Тетевен. 

http://arxiv.org/abs/1108.1418/
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_13_tetevenwaterfall.jpg
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Растителната клетка не може да съществува без следните органогенни елементи C, H, N, P, O, S и 

елементите Na, K, Ca, Mg, Cl, B и др. 

Нека да резгледаме следните реакции: 

(1)   CO2 + 4H2S + O2 = CH2O + 4S + 3H2O 

(2)   СаСО3+ HOH + СО2 = Ca(HCО3)2 

Първото уравнение показва, как някои хемосинтетични бактерии използват енергия от окислението на 

хидроген сулфид (H2S) до сяра (S). 

Второто уравнение е свързано с един от най-разпространените процеси в природата. 

Калциевият карбонат при наличие на вода и въглероден диоксид преминава в калциев 

хидрогенкарбонат. 

Водопад в Тетевен, България, фото: Александър Игнатов 

 

При наличие на хидроксилни йони ОН- се активират клетъчните процеси. Кагава доказва, че се 

наблюдава ефект на подобряване на проводимостта на клетъчната мембрана. Валидна е реакцията: 

(3)   CO2 + ОН- = HCО3
- 

(4)   2 HCO3
- + Ca2+ = CaCO3 + CO2 + H2O 

Предполага се, че втората реакция е била валидна 

при зараждането на строматолитите. 

Съвременният хлорофил съдържа елементите C, H, 

O, N, Mg. 

Когато се разглежда въпросът със 

самоорганизацията в природата изключително 

интересен пример се наблюдава в карстовите 

извори в Златна Панега, Тетевенско. Водораслите 

са обградени с мехурчета с размери 3-5 мм. Тези 

мехурчета се задържат достатъчно дълго време – от 

часове до дни. Самата вода, която е близка по 

спектър до растенията се „стреми” да съхрани самоорганизиращите са структури.  

Мехурчета в карстов извор, Златна Панега, Тетевенско, България 

фото: Александър Игнатов 

 

По време на изследването температурата на околната среда бе 5°C. Известно е, че ако към един 

разтвор с пектинови молекули се прибавят Са2+ йони разтворът се желатинизира. Причината е, че Са2+ 

йони се свързват с пектиновите молекули и се образуват целулозни микрофибрили. Има данни, че 

подобен род Са2+ - съшивки играят много важна роля за обединяването на отделните компоненти на 

клетъчната стена и влияят на нейната компактност и здравина. Цитоплазмата се състои от 99% вода, 

йони и други формени елементи, които оформят нейната основна структура. 

През 2003 г. Арге и Маккинън получават Нобелова награда по химия за откриване на водни каналчета 

за проникване на вода в клетките. Роля има протеинът аквапорин, който регулира водния обмен. При 

увеличаване на концентрацията на калциеви йони този процес 

е по-активен. 

Кабанейро и екип извършват експерименти, при които показва 

ролята на Са2+ при пропускливост на клетъчната стена на 

растителните клетки. При най-древните в еволюцията 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_14_bubbles.jpg
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организми се наблюдава силициев скелет. Това са морските гъби, радиолариите и диатомеите. 

Постепенно силицият е бил изместван от по-активния елемент калций. Организмите достигат до 

силициево-калциев скелет, а най-еволюционно напредналите - калциев. В молекулярната биология, 

почти като догма, се възприема моделът за устройство на клетъчната мембрана. Основната част на 

мембраната е изградена от двоен фосфолипиден слой. 

В Саргасово море се наблюдава феномен. Мембраните на клетките на синьозелените водорасли не са 

изградени от фосфорсъдържащи липиди. Причината е, че в Саргасово море фосфор, както и азот 

почти няма. Находчивите едноклетъчни са намерили начин да използват сярата вместо фосфор в 

липидните си мембрани. Очевидно при „самоорганизация” структурите избират оптималните за тях 

компоненти. Нека обаче да да разгледаме структурирането на водните кластери. 

Организъм със силициев скелет 

 

Ефектът на Антонов и Юскеселиева от 1983 г., показва че водната капка се изпарява дискретно 

(“скокообразно”). Този ефект зависи от 

енергийните състояния на водородните връзки 

между кислородните атоми на водните 

молекули и водородните атоми на съседни 

молекули. Самите водни молекули са свързани 

в кластери. Едно от доказателствата е 

фотографираният от Зенин с електронен 

микроскоп кластер от водни молекули с размери 

1,1 µm / 1,1 µm / 203 Å. Полученият резултат не 

е повторен в други лаборатории. Екип от 

японски учени, който е ръководен от Нагуиб 

публикува информация, че малки кластери от 

водни молекули и въглерод са наблюдавани с електронен микроскоп. Техният размер е от 20 до 50 nm 

(нанометра) {1 нанометър = 10-9 m (метра) = 10 Å (Ангстрьома)}. Най-малката бактерия Micrococcus 

progrediens е с размери 0,1 µm (микрометъра) или 100 nm (нанометра) в диаметър. Това означава, че в 

рамките на стабилни кластерни формации може да започне самоорганизация и структуриране на жива 

материя. С Раманова спектроскопия екип от университета в Бъркли, САЩ – Гейслер, Сейкали и Смит 

през 2005 г. показват, че водородните връзки между водните молекули постоянно се разкъсват, 

променят и движат. Тeзи резултати корелират с квантово-механичните ми анализи за спектъра на 

водата. При тези анализи относителната стабилност на кластерите зависи от външните фактори.  

 

Резултат на Гейслер, Сейкали и Смит с 

Раманова спектроскопия при анализ на 

движението на водни молекули 

 

Водата е различна по своята структура, и подобие в спектъра може да се наблюдава при определени 

външни фактори (Игнатов, 2005). Водата променя положението на водните молекули в зависимост от 

енергията на водородните връзки. Апаратурните резултати и анализи за наличие на „стационарни” 

кластери трудно могат да бъдат приети. Самите кластерни формации са динамични и „запаметяването” 

на информация зависи от редица фактори. Първите резултати и анализи с прибора на Антонов са 

получени през 1997 г. На фигурата са показани резултати от PNAS, САЩ при изследване на възможния 

http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2005/October/03-water-contoversy.html
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брой от водородни връзки в зависимост от броя на водните молекули. При увеличаване на броя на 

водородните връзки се намалява стабилността на нанокапките. Този резултат корелира с квантово-

механичните ми анализи при динамично движение на водни молекули в стремежа им да намерят 

относително стабилно състояние на кластери от порядъка на нанометри. 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), USA 

 

Нека да „преведем” резултатите от експериментите на „езика” на биофизиката и квантовата физика. 

При изпарението на водната капка в началото се получава спектърът на най-ниско енергийните 

водородни връзки около -0,09 до -0,1 еV . Тези водни молекули може да са свързани в кластери, а 

може и да се свободни. При -0,11 еV се наблюдава пик, който експериментално е доказано е свързан с 

наличието на калциеви йони във водата (Антонов, Гълъбова, 1992). Двамата автори са изледвали 

разтвор на калциев карбонат и вода от пещерата „Темната дупка”, България. Резултатите корелират на 

ниво p<0,05. Това е част от кластерна формация. С увеличаване на енергията на водородните връзки 

между водните молекули до -0,14 еV кластерната формация се „доструктурира” Наблюдава 

преразпределение по енергии между водните молекули (Игнатов, Антонов, Гълъбова, 1998). При 

наличието на микроелементи и съединения кластерите са по-стабилни. В контролната „дейонизирана” 

вода измерванията показват, че не се образуват много стабилни кластери. 

Изследванията с прибора на проф. Антонов на спектъра на вода, която взаимодейства с жива тъкан 

показва увеличение на параметрите на спектъра между -0,1362 еV до -0,1387 еV. Раковата тъкан в тази 

част на спектъра намалява тези параметри. Една кластерна формация „започва” да се 

самоорганизира, когато се стреми да „запази” по-силното енергийно взаимодействие между 

молекулите в нея. Можем да дефинираме „жизнената” енергия като „запазване” на 

„самоорганизацията” на по-силно енергийните нива в кластери от молекули (Игнатов, 2010). 

Чаплин дефинира кластерни структури, при които въглеродните атоми са в ядрото на кластера. 

Неговите доказателства корелират с разглежданията ми за различието между качествата на водата по 

отношение на образуване на кластерни формации, които носят информация за живото. Чаплин 

разглежда структурата C60(H2O)80. 

Резултатите на Чаплин корелират със сериите на Хофмайстер. Тези серии са свързани с класификация 

на йоните по отношение на способността им да променят структурите във вода. Измерванията с 

прибора на Антонов също корелират със сериите на Хофмайстер. 

http://www.pnas.org/content/104/30/12336/F3.expansion.html
http://www.o8ode.ru/article/onew/
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_17_pnas.jpg
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Резултатите на Чаплин корелират и с измерванията на Андриевски с пиезогравитометрия за (20 - 24 

H2O за C60). Получени са аналогични резултати и с 

колориметрия. Броят на водните молекули при 0 

градуса е 60 H2O за C60. 

При „обеднена” вода той е около 20 водни молекули. 

Тези резултати и анализи на Чаплин са 

фундаментални по отношение на това, че 

различните видове вода имат брой водни молекули 

по отношение на свързването им въглеродни 

молекули. Амплитудите на спектъра на „обеднената” 

вода са най-ниски. Спектърът на „обеднената” вода е 

близък до този на „дейонизираната”. При природни 

води амплитудите са високи, особено при най-силно 

енергийните водородни от връзки от -0,1362 еV до -0,1387 еV.  

Йелоустоун национален парк, САЩ 

 

Показаните доказателства указват, че зараждането на живота зависи, както от качествата и 

структурата на водата, така и от допълнителни условия. Най-близка до тези условия и оставила следа 

в растенията със своята структура и ентропия е минералната вода, която взаимодейства с калциев 

карбонат. След това по-качества се нареждат морската и планинската води (Игнатов, 2010). В топлата 

и горещата минерални води има по-изразени пикове в диференециалния неравновесен енергиен 

спектър ДНЕС (Антонов, 1993), отколкото в същата вода с по-ниска температура. Това означава, че 

има повече енергия за съхраняване на самоорганизирала се структура. Спектралният диапазон на 

ДНЕС се намира в средния инфрачервен диапазон от 8 до 14 микрометра. Там се намира прозорецът 

на прозрачността на земната атмосфера за електромагнитното излъчване в близкия и средния 

инфрачервен диапазон. В този интервал се излъчва енергия от Слънцето към Земята и от нашата 

планета към околното космическо пространство. Водата се променя с космически ритъм. Най–голяма е 

вероятността за зараждането на живота в топла и гореща вода и то с определена структура (Игнатов, 

2009, 2010). През януари 2010 г. американският учен Дейвид Уард и екип описват вкаменелости на 

строматолити в Национален парк Глетчер в САЩ. Те изучават и микроби в Йелоустоун национален 

парк, САЩ, които понастоящем образуват строматолити в гореща вода, както техните древни 

предшественици. Подобно място е и Роторуа в Нова Зеландия. Строматолитите са живеели в топла и 

гореща вода в зони на вулканична дейност. Топлата и горещата води може да се нагрявават и от 

магмата. Тяхната възраст е 3.5 милиарда години. Това са първите организми, за които има 

доказателства като вкаменелости. Това е потвърждение и на концепцията въз основа на биофизични 

анализи за зараждане на живота в топла и гореща минерални води и гейзери (Игнатов, 2009, 2010). 

През юни, 2010 г. се публикува статия на конгрес Евромедика в Хановер, Германия с тези 

доказателства. Руският учен Мосин нарича на популярен език анализите: „Вода за зараждане на 

живота”. През септември, 2010 американските учени Стокбридж, Люис, Юнг Юан и Улфеден публикуват 

статия с популярно заглавие „Зароден ли е животът в гореща вода?” Те разглеждат възможността за 

по-бързи биохимични реакции в гореща вода. Мосин счита, че водата е съдържала много повече 

деутерий в началото на еволюцията и това е значимо за информационните й свойства за съхранение 

на живото. 

http://www.congress-euromedica.de/abstrakt2010/which-water-is-optimal-for-the-origin-generation-of-life-.html
http://www.congress-euromedica.de/abstrakt2010/which-water-is-optimal-for-the-origin-generation-of-life-.html
http://www.astrobio.net/exclusive/3418/first-fossil-makers-in-hot-water
http://www.evolutionnews.org/2010/12/is_the_origin_of_life_in_hot_w041311.html
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_yellowstonenational_park.jpg
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През септември, 2011 г. екип от японски учени, ръководен от Тадаши Сугавара също ни приближава 

към тайната, че животът е зароден в топла или по-скоро гореща вода. Те създават протоклетки, които 

са подобни на мехурчета. За целта правят воден разтвор на органични молекули, ДНК и синтетични 

ензими. Разтворът се нагрява до температура близка до кипенето на водата – 95 градуса. Охлажда се 

до 65 градуса. Наблюдава се образуване на протоклетки с мембрана. Тези протоклетки се делят. Това 

е стъпка към създаване на изкуствена клетка. Този лабораторен експеримент е отлично потвърждение 

на възможността животът да е зароден в гореща вода (Игнатов, 2010), (Уард, 2010). При промяна на 

температурата се изменя средната енергия на водородните връзки между водни молекули, като 

информационен носител на живото (Игнатов, Антонов, 1998). 

 

Движение на гореща минерална вода богата на минерали 

 

В горещата минерална вода „диша” живот 

През 2011 г. екип от Лабораторията по геология в Лион, Франция с ръководител Мари-Лор Понс е 

изследвал някой от най-старите скали на планетата и намира минерала серпeнтин. От по-рано се 

счита, че първите живи структури са еволюирали в гейзерите. Френските учени доказват, че в 

Гренландия водата е била богата на карбонати и не толкова кисела. Температурата е била в 

интервала от 100 до 300 °C. Процесите в гейзерите са били възможни и в морето. Тези нови резултати 

са отлично потвърждение на възможността животът да е зароден в гореща минерална вода (Игнатов, 

2010), (Уард, 2010). Изключително важно е също, че този процес е бил свързан с карбонати (Игнатов, 

Антонов, Гълъбова, Стоянов, 2001). В Рупите, България може да се наблюдава възможен сценарий за 

зараждане на живота в гореща минерална вода близо да загаснал вулкан. През 2012 г. Браян Суитек 

публикува в „Нейчър” “Мехурчета за зараждане на живота”. През 2009 г. Армен Мулкиджанян и Михаил 

Галперин публикуват доклад за това, че първите клетки са се развили в богата на цинк среда. 

Мулкиджанян информира: „Цитоплазмата е богата на калий, цинк, манган и фосфатни йони, които не са 

особено разпространени в морската акватория.” 

Отлагане на минерали и образуване на „структури” 

Ирене Клотц показва в „Дискъвъри Нюз” мнението на 

Нобеловия лауреат Джак Сзостак “Можем да си 

представим натрупването на органични съединения в 

първичните езера по-лесно, отколкото в океана. 

Геотермалната активност дава повече възможности”. 

http://www.asahi.com/english/TKY201110030260.html
http://www.pnas.org/content/108/43/17639.abstract
http://www.nature.com/news/debate-bubbles-over-the-origin-of-life-1.10024
http://news.discovery.com/earth/life-pond-ocean-122402.html
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_rupite2.jpg
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_rupite3.jpg
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_rupite1.jpg
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В лабораторни условия е проведен следният експеримент (Игнатов, 2012). В топлата и гореща 

минерална вода с повече бикарбонатни йони (HCО3
-), йони на метали (Na, Ca, Mg, Zn, К и др.) и 

деутериеви молекули са се образували първите живи структури (Игнатов, Мосин, 2010). В древната 

атмосфера и близо до водата е ималo газов разряд (светкавици). Подобен състав на водата е в 

електрода на Кирлиановия прибор. Има електричен разряд, както в древната атмосфера. В центъра на 

електрода също се излъчват в определена зона биофизични полета от биологичен обект и газов 

разряд. В резултат на опита се организирала структура с размер 12/14 мм. Тя наподобява малка 

медуза. В контролна проба с вода от електрод не се организира структура. Водата преди поставянето в 

електрода е нагрята до точката на кипене и охладена. С увеличаване продължителността на газовия 

разряд структурата се увеличава. Този експеримент показва, че организирането на структури във 

водата при определени външни условия е било реалност. Водата е била нагрявана от магмата. Нека 

да се върнем милиони, дори 3-4 милиарда години назад. Въздухът на младата Земя е бил различен от 

сегашния. Той е съдържал малко кислород. Основно се е състоял от водород, водни пари, амоняк 

(NH3) , метан (CH4) и др. Също така силната вулканична дейност е изхвърляла в атмосферата азот (N), 

сероводород (H2S) и серен диоксид (SO2). Дори водата е била различна. През 1996 г. Мосин прави 

допускане, че водата е съдържала много повече деутерий в началото на еволюцията. Според това 

разглеждане на руския учен животът е започнал да се заражда във вода с повече водни молекули с 

деутрий. Тази вода е известна като тежка. Тежката вода е открита от американския учен Юри през 1939 

г. Водната молекула с два атома на изотопа деутерий е по-тежка и по-електроотрицателна. Тази вода 

също е безцветна. В нея обаче химичните реакции протичат по-бавно. При 75% вода с деутерий могат 

да съществуват само най-прости организми. Научни изследвания с ултравиолетов телескоп на 

американски учени показват, че във Вселената има повече деутерий от това, което се е допускало 

досега. Това доказателство променя ред възгледи за еволюцията на звездите и галактиките според 

американски учен Линдски. Интересното обаче е, че водородните връзки във вода с деутерий във 

водните молекули са по-стабилни. Те се наричат деутериеви връзки. Това означава, че в първичната 

вода на Земята самоорганизиращите се структури са успели да се съхранят по-дълго във времето. Има 

доказателства, че през този период е имало процес на структуриране на органични молекули. 

Метеоритите и кометите ни дават много информация за зараждането на Слънчевата система. Най-

впечатляващ метеорит е Мърчисънският, който пада в Австралия през 1962 г. При анализ в него са 

намерина 18 аминокиселини, които не са от земен произход. В опашката на кометата Вилд-2 през 2009 

г. е открита аминокиселината глицин, която е основа на протеина. Тези научни постижения показват, че 

„тухлите” на живота са съществували при зараждането на Слънчевата система и Земята. На нашата 

планета молекулите попадат във водна среда за еволюция. Аминокиселините и водните кластери са 

започнали саморганизация. Тази дейност е била подържана с енергия от магмата, вулканичната 

дейност и слънчевата активност. 

Показаните анализи на спектъра на вода показват, че най-благоприятни за развитие на живота са 

минералните води, които взаимодействат с калциев карбонат и след това морските води (д-р Игнатов, 

2010). Спектърът на карстовите води също е много близък до този на растенията. Най-старите 

доказателства за живи организми със сложна слоиста структура от калциев карбонат са от 3,8 

милиарда години. Тези организми страмолотитите просмукват силициев двуокис. Самите карстови 

води съдържат калциев карбонат, активно взаимодействат с жива материя и те носят информация за 

живото от по-късен геологичен период. Уникална е сместа от карстова и минерална вода от Златна 

Панега, която ни показва спектъра на минерална вода, която взаимодейства с калциев карбонат от 
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карстов извор. Изследваните над 30 извора с минерална вода, която съдържа калциеви и карбонатни 

йони има близък спектър до този на водата от Златна Панега. 

На фотографията е показано богатството на водорасли Chlorella в Рупите, България. Мястото се 

намира до дъното на загаснал вулкан. При температура 75 °C растителният свят кипи от живот. 

Характерно за водата в Рупите е по-голямото количество бикарбонатни йони (HCO3-) (1320 -1488 mg/l, 

Владева). Tези йони, както и калциевите (Ca2+) се предполага, че са участвали при зараждането на 

строматолитите (4). Очевидно по-голямото количество въглеродни атоми е съществено при 

самоорганизацията на жива клетка от молекули. 

Тази вода съдържа както натриеви, калциеви и 

магнезиеви йони, така и сероводород (H2S), 

метасилициева киселина (H2SiO3), въглероден 

диоксид. Водата в Рупите се приближава по състав 

до водата, в която е зароден животът. Само на 

няколко километра е река Струма и в нея не се 

наблюдава такова многообразие на водорасли, 

както в Рупите. Времето ще покаже дали в Рупите е 

имало строматолити. Възможно е и природни 

катаклизми да са ги унищожили. В България 

строматолити са открити в местността „Побитите 

камъни” до Белослав, Варненско (Начев). Мястото е близо до брега на Черно море. В този район има 

много минерални извори, водорасли, минерална вода, 75 °C, Рупите, място на Ванга фото: Александър 

Игнатов 

В началото на Земята е имало по-засилена вулканична дейност, дори на дъното на първичния океан. 

Тогава силицият е бил в по-голямо количество и е взаимодействал с водата. По тази причина той се е 

абсорбирал в живите организми. На по-късен етап организмите започват да абсорбират калций от 

варовиковите скали. Организмите със силициев скелет достигат до размер няколко десетки 

микрометра. Животът на Земята е започнал за „избира” силиций и калций за изграждане на клетъчната 

мембрана. Както показват съставът на мембраната от сяра в Саргасово море живата материя се 

стреми да се съхрани на основата на самоорганизация. Това е в зависимост от външни условия и 

повтарящи се фактори, както е водата с определена структура (д-р Игнатов, 2010). През 2010 г. 

списание „Сайънс” публикува информация за научен експеримент 

на американски учени от НАСА, които успяват в езерото Моно в 

САЩ да „накарат” бактерии да заменят елемента фосфор с арсен. 

Бактерията е успяла да замени фосфора дори в ДНК. По принцип се 

счита, че фосфорът е един от 6 незаменими елементи за живота. 

Това откритие показва колко гъвкъв е животът. На първата 

фотографията е показан един от камъните с минерали, който е 

намерен от инж. Цоло Петков в Стара планина, близо до Шивачево, 

България. На втората фотография са показани камъни с минерали, 

които са намерени от д-р Игнатов на българското крайбрежие на 

Черно море.  

 

Минералите съдържат силиций (Si), магнезий (Mg), калций (Ca) и др.  

Те са изследвани в лабораторията на Евротест контрол, София, България. 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_19_tsolo.jpg
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В Черно море се наблюдава интересен феномен. Под 

200 м дълбочина се наблюдава сероводород (H2S) 

във водата. В началото на еволюцията някои 

хемосинтетични бактерии използват енергия от 

окислението на хидроген сулфид (H2S) до сяра (S). 

Навярно Черно море е съхранило спомен от този 

първичен океан. Постепенно в природата започва 

„изчистване” на деутерия от водата. Според Мосин 

има два много съществени процеса. Атмосферата на 

Земята не е имала защитен озонов слой и е била по-

гореща от сегашната. Тогава вулканичните геотермални и електричните процеси в атмосферата са я 

насищали с пари на тежка вода (Мосин, 1996). По мнение на астрономи гравитационното поле на 

Земята е недостатъчно силно, за да удържи лекия водород и той се дисоцира в междупланетното 

пространство. Това става по-бързо, отколкото с по-тежкия деутерий, кайто се абсорбира във водата. 

Фотография с минерали, инж. Петков©, проф. Игнатов 

 

На по-късен етап водата е започнала изчистване на деутерия и през природни скали. При намаляване 

на деутерия във водата еволюцията е по-бърза. Ако на Земята не е започнал процес на изчистване на 

деутерия еволюцията е могла да „застине” на много нисък етап. През 

1978 г. Ерьомина и Чекулаев публикуват данни от електронен 

микроскоп на деутериеви клетки на бактерията M. Lysodeikticus. 

Деутериевата клетка е с по-големи размери и промяна на посоката на 

деление. Променя се и клетъчната мембрана, която първа реагира на 

въздействието на тежката вода. Електронна фотография на 

бактерията M. Lysodeikticus. Първите две клетки са в протонирана 

вода. Третата клетка е деутериева и е в тежка вода (Еремина и 

Чекулаев, 1978).В началните етапи на развитието на Земята 

силикатните минерали са могли да участват в зараждането живота на 

Земята. Първите биологични молекули като рибозата, която влиза в 

състава на ДНК са могли да се образуват и при нормална 

температура. При този процес силикатните йони са катализатори и 

стабилизатори на процеса. Тази реакция се нарича формозна и основно е изследвана от Джоузеф 

Ламбърт.  

Електронна фотография на бактерията M. Lysodeikticus 

 

Този процес е възможен на повърхността на карбонатно-глинести скали. Средата формозната реакция 

е алкална и е необходимо наличие на натриеви йони. Минералната вода, която взаимодейства с 

калциев карбонат и съдържа и натриеви и др. йони е алкална и е информационната среда за 

структуриране на жива клетка. През 1972 г. Креспи и Катца доказват, че с увеличениение на 

процентното съдържание на деутерий във водата се намалява растежът на растенията. През 1996 г. 

Мосин доказва, че изменението на метаболизмите в процеса на адаптация към тежка вода води до 

загиване на клетки. При над 50% деутерий във водните молекули растенията загиват. Проведени 

експерименти от Мосин показват, че микроорганизмите могат да живеят в 98% тежка вода. По 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_21_lysodeikticus.jpg
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отношение на съхраняването на информация от кластери от водни молекули се счита, че съществена 

роля при зараждането и самоорганизирането на живи клетки имат деутериевите връзки (Мосин, 1996, 

Игнатов, 2010). В експериментален план чешмяната питейна вода съдържа над 100 г. на тон деутерий. 

Планинската вода съдържа малко количество деутурий. Тези два вида вода не са съществували при 

зараждането на живота. Представители на Клуба по медицинска биофизика, Тетевен, България под 

ръководство на д-р Игнатов проведоха следния научен експеримент.  

Те поливаха семена от една култура с чешмяна 

питейна и планинска вода. Растенията 

поливани с планинска вода растат по-бързо. 

По-голямото количество деутерий намалява 

пропускливостта на клетъчната мембрана.  

На фигурата е показан резултат с царевица 

след 1 месец поливане (д-р Игнатов, Цветкова, 

2010).  

Научно достоверни резултати показва Клима 

при растеж на растения с различна вода. 

 

Вляво е растението, което е поливано с 

чешмяна питейна вода. 

Вдясно е растението, което е поливано с планинска вода  

Тетевен, България (д-р Игнатов, Цветкова, 2010) 

 

Когато извършваме научни изследвания за водата ние се сблъскваме с уникални нейни свойства, които 

са свързани със зараждане на живота. 

Изкуствени белтъкоподобни съединения, протеноиди, които се делят при увеличаване 

алкалността на средата, Фокс. 

 

В началото на 60-те години на миналия век американският учен Фокс направил експеримент, при който 

безводна смес от аминокиселини се нагрява до 170°С. Образували се 18 от 23 аминокиселини, 

срещащи се в съвременните организми. Когато Фокс промивал горещата смес с вода или разтвори се 

образували структури с диаметър няколко нанометра. Това са изкуствени белтъкоподобни съединения, 

наречени протеноиди. Протеноидите имат характеристиката на белтъци. Те имат двуслойна обвивка и 

http://www.o8ode.ru/article/learn/life/
http://www.o8ode.ru/article/learn/life/
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_22_artificial_protein_compounds_1.jpg
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при промяна на осмотичното налягане имат склонност към делене. Фокс успява да съедини 

аминокиселини в къси нерегулярни вериги - безматричен синтез на полипептиди. Той описва подобни 

на коацерватите самоорганизиращи се структури и ги нарича микросфери. Протеидовите микросфери 

се разделят при увеличаване алкалността на средата. 

В Калифорния ревю се посочва, че е направен експеримент с вода, която е близка по състав до 

термалните извори в първичния океан. Вода, която е богата на въглероден диоксид и желязо е нагрята 

в съд с температура 130°С. Добавен е хром и никелов сулфид. Наблюдават се малки мембрани около 

молекулите. Този експеримент е доказателство за процес на образуване на самоорганизиращи се 

мембранни структури. Експериментът е направен въз основа на хипотеза на Ваштерхаусер за 

възникване на жива материя в термални извори. В състава на термалната вода липства калций и 

силиций, които са необходими за скелета на живия организъм. Възможно е да се зародили живи 

форми, които впоследсвие да са изчезнали. Ценното обаче е, че при стабилни външни фактори има 

тенденция за самоорганизация. Авторите на експеримента посочват, че един от факторите за 

структурирането на мембрани е алкалната вода. Минералната вода, която взаимодейства с калциев 

карбонат, както и морската вода са алкални. 

Теоретичните анализи на Опарин, експериментите на Милър, Фокс и др. показват безспорно, че в 

природата могат да се структурират органични молекули от неорганични. При техните експерименти 

основен източник на енергия е топлината. В природата това са слънчевата радиация и енергията от 

магмата. Друг съществен извод е, че зараждането на живота е възможно в алкална среда. При всички 

случаи се наблюдава самоорганизация. 

През XIX в. Пастьор обърнал внимание, че в неживата 

природа молекулите са симетрични. При живата 

природа молекулите са огледално асиметрични. 

Белтъците са изградени от лявоориентирани 

аминокиселини. Това свойство се определя от 

въртенето на равнинана на поляризация на светлината 

от молекула. Как да се обясни този феномен? 

Наличието на асиметрия в органичните молекули може 

да се е получил, когато отворена система, коята 

предшества биосфера се е намирала в крайно 

неравновесно критично състояние. Еволюционният 

преход е станал със скок, което е характерно за 

самоорганизацията. Като пример на такова състояние 

са експериментите, при които водните молекули 

наподобяват ДНК в нанотръби. Американски учени под 

ръководството на Сяо Чен Сен успяват да направят 

интересен експеримент. При високо налягане и ниски 

температури водните молекули на леда образуват 

структури като двойната спирала на ДНК. При тези екстремни условия се „огъват” водородните връзки. 

Водни структури като ДНК в нанотръби, 

Сяо Чен Сен и колектив, New Scientist, САЩ 
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Преход от симетричните молекули на неживата природа към асиметрични биомолекули на живата 

може да се е случил в началния етап на химическата 

еволюция като самоорганизация на материята. Антонов 

доказва, че водата също е отворена система и обменя 

енергия и вещества с околната среда (Антонов, 1992). 

Екип от учени провежда много интересен експеримент в 

Арктика. Направено било сондиране в леда на дълбочина 

половин километър. Ясно се виждали слоеве лед от 

различни години. Бил направен изотопен анализ на 

деутерия и изотопи на кислорода. Водата винаги е 

успявала да „запомни” информация от сеответната 

година. Оказало се е, че най-студени били XV, края на 

XVII и в началото на XIX век. Най-топли били били 1550 и 1930 г. 

Кластерна формация от 6 водни молекули, 

Микаелидес, Моргенщерн, Nature 

 

Микаелидес от Центъра по нанотехнологии в Лондон и Моргенщерн от Университета Лайбниц в 

Хановер публикуват в списание „Нейчър” резултати за изследвания на нанониво на вода. На 

фотографията е показан най-малката свързана формация от 6 водни молекули в лед. Екстремални 

условия се наблюдават при вулканичната дейност, разрядите в атмосферата на младата Земя. 

Минералната вода, коята взаимодейства с калциев карбонат и морската вода са с благоприятен 

спектър за съхраняване на самоорганизиращи се структури. Ефектът на Кирлиан в лабораторни 

условия създава селективен газов разряд. При експериментите на Милър също се създават 

екстремални условия с газов разряд. През 2010 г. проф. Игнатов успява да проведе един изключително 

прецизен експеримент. 

Фотографирани са цветни Кирлианови (електрични) изображения на водни капки на различни видове 

вода. Този експеримент показва и зависимост между електричното светене и въртенето на равнината 

на поляризация от водните молекули в съответната вода (д-р Игнатов, 2010). Екип от украински учени 

успява да направи черно-бели Кирлианови фотографии на различни видове вода (Писоцка и колектив, 

2007). Водните молекули са полярни и те се ориентират в зависимост от външното електрично поле. 

При Кирлиановия метод проводимостта на обекта не се отразява върху електричния образ. Неговото 

формиране зависи от разпределението на диелектричната проницаемост (Антонов, 1984). Ефектът на 

Кирлиан е свързан и с биоелектричното светене на жив обект. 

При изследване спектъра и на водни капки електричното светене е свързано с полярността на водните 

молекули и тяхното подреждане в резултат на приложеното външно електрично поле. Поляризация е 

явление, което се наблюдава при електромагнитните вълни, при което електромагнитното поле 

осцилира (колебае, трепти) в една определена равнина. 

 

Дигитална Кирлианова фотография 

на водни капки©: 

1 капка – чешмяна питейна вода; 

2 капка – планинска вода, 

Тетевен, България; 

3 капка – морска вода, 

http://www.life.aquabionica.ru/product/articles/?id=1
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http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_25_cluster_water_molecules.jpg
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Хамамет, Тунис; 

4 капка – карстова и минерална вода, 

Златна панега, България; 

д-р Игнатов©, инж. Яцевич©, 2010 

 

Кирлианова фотография на 

водни капки върху филм©: 

1 капка – чешмяна питейна вода; 

2 капка – планинска вода, 

Тетевен, България; 

3 капка – морска вода, 

Хамамет, Тунис; 

4 капка – карстова и минерална вода, 

Златна панега, България; 

д-р Игнатов©, инж. Яцевич©, 2010 

 

Фотографирането на Кирлиановия спектър е един от физичните методи, при които изображението е 

много по-качествено върху фотографски филм в сравнение с дигитални методи и Полароид. 

Експериментът показва, че за различната 

вода се получава различно електрично 

светене (д-р Игнатов, 2010). С увеличаване 

на температурата намалява диелектричната 

проницаемост. Диелектричната 

проницаемост на водата е висока и това е 

важно за свойствата и като разтворител. 

Кирлиановите изображения на водни капки 

показват, че различната вода по различен 

начин възприема електричнота поле. 

Експериментите с електрично светене на 

водните капки доказват самоорганизацията 

в резултат на поляризация на водните 

кластери с тенденция съхраняването на 

информация в жива клетка. Кирлиановото 

светене е свързано основно с диелектричната проницаемост и съответно поляризацията на водните 

кластери от електрично поле. Най-добре се подреждат водните молекули в минералните води, които 

взаимодействат с калциев карбонат и след това в морската вода, в зависимост от тяхната 

поляризация. Направеният паралелен спектрален анализ с вода показва, че водата с по-изразени 

електрични изображения има по-изразени пикове в спектъра. В древната атмосфера е имало 

електрични разряди и посочените анализи показват тенденция за подредба и самоорганизация на 

водни кластери. (д-р Игнатов, 2010). 

 

Тангенс на диелектричните загуби за водата при различни животни, Семихина 

 

http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_semihina_1.png
http://www.medicalbiophysics.bg/images/kirlian_water_drop_film_klindiovo.jpg


 
 

Международно научно списание за иновации 
 

 100 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм 2020 / 1 

Руският учен Семихина изследва физичния показател тангенс на диелектричните загуби за водата при 

различни животни (Семихина, 2005). Имена на животните на фигурата отгоре надолу – дъждовни 

червеи (1), риба каракуда (2), мишка (3), жаба (4), хамстер (5). Колкото по-големи екстремуми има този 

параметър, особено при 200 килохерца или в километровия диапазон на е.м. вълни, толкова животното 

е с по-високо ниво на еволюционно развитие. Това е и показател за „отдалечаване” на водата в 

различните животни от първоначалната вода за зараждане на живота. Това е съществeно 

доказателство, че водата е различна в различните живи същества. При изследване на водата в 

животни има различия в сравнение с водата в растения и природни води. При животните 

биоелектричните процеси са по-динамични в сравнение с растенията. Като моделни системи са 

изследвани минерална вода, която взаимодействат с калциев карбонат и морска вода. По тази причина 

от биоелектрични показатели при животните без паралелен спектрален анализ трудно може да се 

правят изводи за структурата на водата. Семихина и Кришенюк показват резултати с жаба. При 

наличие на стрeс се наблюдава пик при 200 килохерца, а в спокойно състояние той намалява. За да се 

докаже дали стресът влияе върху структурата на водата са необходими допълнителни изследвания. 

Вторият принцип на термодинамиката гласи, че ентропията на всяка затворена система винаги се 

стреми към нарастване, т.е. към нарастване на хаоса. Живите организми са отворени системи, 

ентропията намалява и се увеличава подредеността в тях. В теорията на информацията ентропията е 

мярка за недостатъчност на информацията в някаква физична система и е функция на вероятността. 

Ентропията е безкрайна, ако вероятността е нулева. Според Стивън Хокинг, вторият закон на 

термодинамиката дефинира, че състоянията на хаос са много повече от състоянията на ред. Той прави 

предположение, че в началото една система има малък брой подредени състояния. С времето тази 

система се развива по природните закони и състояние й се променя. На по-късни етапи се увеличават 

състоянията на хаос. Така с времето, състоянията на хаос се увеличават, както и ентропията. Той 

използва като пример паметта на компютъра, която е на основата на двоичната бройна система. 

Посоката на времето, в която компютърът запаметява миналото, е същата, в която нараства 

безредието. Шрьодингер показва зависимост между ентропията на живите организми и околната среда. 

Живите организми понижават собствената си ентропия за сметка на повишаването на ентропията на 

околната среда. Ентропията е мярка за случайността или безпорядъка на физична система. Тя се 

изразява в броя възможни подреждания на съставните елементи. Пригожин получава Нобелова 

награда за обяснението, че на статистическо ниво хаотичността на живите системи води до 

необратимо поведение. Наблюдава се самоструктруриране и самоорганизация. Той обяснява 

автоколебателната реакция на Белоусов – Жаботински. Пригожин показва как заедно с нарастване на 

ентропията се поражда самоорганизация. Според автора живите организми понижават собствената си 

ентропия поради подредеността в тях. Тази подреденост се увеличава с преминаването от 

едноклетъчни към многоклетъчни организми. Клетките се делят в определена последователност. 

Живите организми живеят със собствена енергия, а също така обменят вещества и енергия с околната 

среда. Околната среда увеличава своята ентропия и съответно безпорядък. Живият организъм изпитва 

във времето все по-големи затруднения да се адаптира. Тази адаптация зависи от последователността 

и скоростта на жизнените процеси. Времето е основно понятие във физиката и философията и 

четвърто измерение в пространствено - временния континиум. Според теорията на относителността на 

Айнщайн има 3 пространствени и едно времево измерения. С времето се измерва продължителността 

и последователността на състоянията и събитията. Колкото са по-бързи са жизнените процеси, толкова 

по-бързо се наблюдават състоянията на подредба, т.е. ентропията намалява. Това обаче води до 

затруднения при компенсиране на ентропията с тази на околната среда, което е свързано с обмяна на 

http://www.congress-euromedica.de/abstrakt2011/entropy-and-time-in-living-organisms.html
http://www.congress-euromedica.de/abstrakt2011/entropy-and-time-in-living-organisms.html
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вещества и енергия. Тези организми, както например са бозайниците могат да живеят до 100 г. При 

дърветата процесите са по- бавни, по-бавно се получават 

състоянията на подредба и ентропията намалява по-бавно, 

отколкото при животните. Има дървета, които живеят 

повече от 1000 г. Пример е костенурката, при която 

жизнените процеси са по-бавни от тези на бозайниците и 

по-бързи от дърветата. Тя може да живее до 300 г. Може 

да се дефинира собствено време на всяко живо същество, 

което в известна степен се различава от времето на 

околната среда. Това време корелира с параметри на 

жизнената активност на живите организми (Игнатов, 2011). 

Лишеят е съхранил усещане за друго време  

на Земята фотография: Александър Игнатов 

 

През XIX век френският учен Брилюен дефинира ентропията в 

информационни системи. Въз основа на биофизични информационни 

потоци от живите същества към околното пространство и обратно се 

променят информационни свойства и ентропията на водата в живите 

организми (Игнатов, Антонов, 1998). Въвеждат се биофизични 

параметри за промяна на средната енергия на водородните връзки 

вьв вода. „Информативността” на водата е свързана с намаляване на 

ентропията при преструктуриране на водни молекули в резултат на 

външно въздействие (Игнатов, Антонов, 1998). Руският учен Дулнев 

през 2009 г. също разглежда информационен поток и поток ентропия. 

Той съвместно с Кришенюк измерва за една компонента в жив 

организъм параметри на хаоса и подредеността като параметри на 

ентропията. Живата клетка обаче е многопараметрична по отношение 

на биофизични параметри (Игнатов, 2011). 

Д-р Игнат Игнатов с костенурка, Халкида,Гърция, 2010 

 

Когато разглеждаме зараждането на живота възниква въпросът дали съществува информация в 

околното пространство за това събитие. Информацията в електромагнитния спектър се 

разпространява със скоростта на светлината. Растителният свят се е зародил пред 1.5 милиарда 

години. Спектърът на отразената светлина от растенията в червения диапазон е прекъснат. Това 

означава, че ако може тази информация да се разпространява и има прибор с висока чувствителност 

на разстояние 1.5 милиарда светлинни години, то този прибор в настоящето време ще наблюдава 

процеса, който се е случил на Земята преди 1.5 милиарда години. Нека да си представим, че от Земята 

има информация на 1 светлинна година. Тази информация е еднаква върху сфера с радиус 1 

светлинна година. Всеки наблюдател от тази сфера вижда различна информация в сравнение с 

другите наблюдатели. Всеки наблюдател от сферата наблюдава обаче центъра по един и същи начин. 

В това отношение в електромагнитния спектър няма еднаква информация в различни точки, ако не е 

означен център на координатната система за набюдение. Това е нагледен пример как са свързани 

времето и пространството, когато информацията се разпространява със скоростта на светлината. 

Светлинните кванти или фотоните нямат маса. Наличието на маса води до намаляване на скоростта. 

http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_dr._ignatov_chalkida_2010.jpg
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_mahlishei.jpg
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Остава открит въпросът с каква скорост може да се движи в Космоса жива материя с маса. Когато 

обаче получаваме информация от живите организми тя е в електромагнитния диапазон. Има също при 

някои от тях акустични вълни. Как обаче се отразява времето от околното пространство върху живата 

материя? Ето два примера от Стивън Хокинг. Нека наблюдаваме самолет, който лети над хълмиста 

местност. Въпреки, че той се движи по права в тримерното пространство, неговата сянка описва 

изкривен път върху двумерната земна повърхност. Масата на Слънцето изкривява пространство- 

времето по следния начин. Когато Земята се движи по права в четиримерното пространство - време, то 

на нас ни се струва, че се движи по кръгова орбита в тримерното пространство. Предвиждане на 

общата теория на относителността на Айнщайн е, че близо до такова масивно тяло като Земята 

времето се забавя. Развитието на живота е уникално явление и времето на живот на всяко живо 

същество зависи от скоростта на процесите в него, „жизнената” енергия, която е показател за 

ентропията и обмена на енергия и вещества с околната среда. Заболяванията са нарушение на 

процеси в организма и те пораждат хаос в живия организъм, както и по-кратко време на живот (Игнатов, 

2011). Това означава, че ако земен организъм живее на друга планета, то ще започнат ред 

еволюционни промени, свързани с гравитация, осветеност, качествата на водата и др. Ще се промени 

собственото време на организма, поради различната ентропия и време на околната среда. При 

зараждането на живота Мосин посочва, че информационните свойства на водата са били по-добри 

поради наличието на деутериеви молекули в нея. В такава вода ентропията по-бързо намалява. 

Живите същества са част от Природата и откриването на нови планети дава шанс да открием и 

извънземни форми на живот. Волвоксът е пример за самоорганизация на клетки от зелени водорасли. 

Колонията от волвокс е изградена от 500 до 20 000 клетки. Те са свързани с цитоплазмени нишки и 

желоподобна материя. Клетките образуват кълбовидно телце с размер до 3 мм. Развитието на 

волвокса има удивителни особености за самоорганизация, усложнене, съхранение и обмен на 

информация на живата материя. В процеса на еволюция нееднократно се е наблюдавало развитие на 

многоклетъчност при растения и животни. Способността да се предава информация от една клетка на 

друга през 2010 г. бе доказано с уникален експеримент на Крейг 

Вентър. Американският учен направи нещо значимо в съвременната 

наука. За пръв път в света клетка живее с генома („биокомпютъра”) на 

друга клетка. Единствено обаче Природата е създала живот до ниво 

клетка от вода, атоми и молекули от околната среда. Човешкият ум се 

стреми на основата на доказателства и моделни експерименти да се 

върне към началото на живота. Сега животът съществува на земята, 

въздуха и във водата. Когато разглеждаме зараждането на живота на 

младата Земя първата особеност, че той се е зародил в 

безкислородна среда. Енергията е била от електрични разряди, геотермална и слънчевата радиация. 

Този процес е показан с моделни лабораторни експерименти.  

Клетка с геном на друга клетка, (Вентър, 2010) 

Възможно е при сходни условия и наличието на вода на друга планета 

да се зароди живот подобен на Земния. Спътници на планета Сатурн 

могат да отворят врата към живот на друго тяло в Слънчевата 

система. При Енцелад има вулканична дейност, а при Титан през 2010 

г. се появиха неочаквани резултати. На повърхността на Марс се 

наблюдават метанови стълбове, които може да резултат от жизнената 

дейност на микроби. Титан е един от 5 най-големи спътника в Слънчевата система заедно с нашата 
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Луна и три спътника на Юпитер – Ганимед, Йо и Калисто. Той обаче е единственият спътник, който има 

атмосфера. През 2010 г. космическата сонда „Касини” 

направи уникални кадри. Възможно е наличието на жизнени 

форми, които дишат в атмосферата на Титан. Навярно те 

използват намиращите се на повърхността химични 

съединения, като по този начин получават необходимата 

енергия.  

Ученият от НАСА Крис Маккей посочва: 

„Ние смятаме, че намиращият се в атмосферата на Титан 

водород се използва от биологични форми.” Той все пак не изключва възможността да става дума за 

съвършено нова, различна от земната, форма на биологичен живот. Учените оприличават Титан на 

Земята в ранен стадий като химични компоненти на тези 

небесни тела. Титан се намира извън „зоната на обитаемост” и 

температурата е -170°С. При тази температура водата е 

под формата на лед, а метанът е течен. Водорасли и 

слънчева енергия Витоша, България, фото: Александър 

Игнатов На изображението се създава усещането как 

живата материя се „стреми” да наподоби флуидите на 

водата като стремеж към основата на земния живот. Отражението на Слънцето създава усещане за 

енергия. Защо по такъв начин да не изглежда светът на друга планета? 

 

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Академични публикации на Игнат Игнатов по темата зараждане на живота и живата материя: 

www.medicalbiophysics.bg/en/ignat_ignatov.html 

Още по темата: 

Информация за доклада е публикувана в един от най-големите руски сайтове по темата вода: 

http://www.o8ode.ru/article/onew/ 

През 2010 г. е публикуван доклад на руски език: 

http://www.o8ode.ru/article/learn/life/: 

Зараждане на живота Д-р Игнат Игнатов, д-р по химия Олег Мосин 

На 25 септември 2010 г. д-р Игнат Игнатов взима участие в телевизионно предаване на водещата 

българска телевизия Европа. Темата с водеща Диана Йорданова е „информативност” на водата. TV 

Европа / Новини / Развлечение / Водата има памет и отправя послания? 

Списание „Усури”, Брой 91 (1/2012) 

В списание „Усури” брой 91 (1/2012) е публикувана статията на Краси Проданов „Как 

се ражда животът във водата”. Модел на корицата е Виктория Игнатова. 

 

 

Контакти: 

Проф. Игнат Игнатов, дн 

Институт по Медицинска биофизика  

Д-р Олег Мосин, доктор 

Институт по нанотехнологии, Москва, Русия 
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http://www.usuri-bg.net/index.php?option=com_content%26task=category%26sectionid=9%26id=165%26lang=bg%26Itemid=55
http://www.medicalbiophysics.bg/images/water_fig_31_algae_solar.jpg
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