2021 / 2

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

МЕЖДУНАРОДНО
НАУЧНО СПИСАНИЕ
СМАРТ ИНОВАЦИИ, РЕКРЕАТИВНА
ИНДУСТРИЯ, WELLNESS КУЛТУРА,
НИШОВ ТУРИЗЪМ

Електронно
издание
София, 2021 г.
Том 3, Брой 1

Международно научно списание за иновации
1

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

София, 2021
Том 3, Брой 1

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
2

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
3

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

Главен редактор:
Доц. Бистра Димитрова, д.н.
МЕЖДУНАРОДНА РЕДКОЛЕГИЯ:
Научни Рецензенти:
Проф. Румяна Ценкова, д.н. (България
Проф. д-р Живка Винарова, д.н. (България
Проф. Свилен Нейков, д.н. (България)
Проф. Игнат Игнатов, д.н. (Швейцария)
Проф. Петко Тодоров, доктор (България)
Проф. Хенрих Вернер, доктор (Австрия)
Проф. Александър Илиев, доктор (ИМИ БАН)
Доц.. Боянка Пенева, д.н. (България)
Доц. Ирина Нешева, доктор (България)
Доц. инж. Минчо Полимвнов, доктор (България)
Доц. Йордан Йорданов, доктор (България)
Доц. Йордан Донев, доктор (България)
Доц. Весела Тренева, доктор (България)
Доц. Юри Вълев, доктор (България)
Доц. Огнян Тишинов, доктор (България)

Д-р Кемал Иаз (Турция)
Влатко Степович (Черна гора)
Педя Филипович, доктор (Сърбия)
Елена Богачева (Русия)
Адв.Кристиян Кристеа (Румъния)
Ардит Димо (Албания)
Сирхе Еллермаа (Естония)
Альоша Недев, доктор (Македония)
Андрей Костур, доктор (Словения)
Весела Иванова,доктор (България)
Даринка Игнатова, доктор (България)
Яница Царева, доктор (България)
Д-р Димитър Иванов (България)
Адв. Мария Иванова (България)
Иво Маринов (България)
Елеонор Чакарова (САЩ)
Вержини Чакарова (САЩ)
Инж.Марин Григоров (България)

Бизнес Рецензенти:

Отказ от отговорност:
Съдържанието на това научно списание е само за обща информация и е получено от много източници,
професионални организации, литература и кодове на производители. Авторите и издателят полагат усилия,
за да гарантират, че тези публикации са точни и актуални, но не гарантират и не поемат отговорност за
достоверността или пълнотата на текста или илюстрациите. Това е отговорност на авторите на научните
публикации, за да влагат своите професионални знания в съдържанието, да посочват и цитират източници,
според случая, и да се консултират със специалисти за експертен съвет.

Всички авторски права запазени®
Никоя част от това научно списание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без
писмено разрешение от издателя и/или Европейската комисия и/или Балканския клъстер за здравен,
Wellness и Spa туризъм и/или Wellness Институт България. Всички интелектуални права на авторите
са запазени ®.

ТЕМИ:

Рекреативна наука и природни продукти
Рекреативна физическа активност и иновативни програми
Адаптирана физическа активност и спорт
Практики за здравословно стареене
Смарт модели за аква практики и здравословен начин на живот
Аквафотомика и рекреология
Влияние на водата за Уелбийнг
Практики за психо-физически баланс
Милениуми и Уелнес храни и напитки
Иновации в нишовите туристически услуги
Образование и изследвания за нови работни места
Социални иновации и нови (рискови) науки
Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
4

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

СЪДЪРЖАНИЕ
Бистра Димитрова
Главен Редактор – Обръщение........................................................................................................ ..6
Д-р Живка Винарова
Уелнесът (wellness) като концепция в новата здравна парадигма………………….………………7
Д-р Живка Винарова, Бистра Димитрова
Културологични и здравеопазни анализи на Уелнес (wellness) концепцията……………………12
Татяна Томова
Масажът – здраве и дълголетие…………………… ……………..…………………………………………..18
Татяна Йорданова, Огнян Тишинов, Ива Зарева
Фигурно пързаляне и балет - биомеханична структура на безопорното състояние
при изпълнение на скокове ………………………………………………………………………..............23
Д-р Даниела Алексиева
Имунизации срещу някои ендемични заболявания.………………………………………………….30
Васил Петров
Иновативни Уелнес (Wellness) терапии при остеохондрозни проблеми………………….........38
Даринка Игнатова
Изследване влиянието на подготвителните игри с интерактивен характер върху
двигателната дееспособност на учениците…………………………………………………………………..46
Минчо Полименов
Нищови туристически продукти възможност за осигуряване на високо качество и
устойчив стандарт…………………………………………………………………………………..…….......55
Ирина Нешева
Българските народни хора в часовете по гимнастика
При национална спортна академия „В. Левски“……………………………………………………….62
Гергана Василева

Специфика на персонализирания профил на елитен спортист - жена.....................................70

НОВА ЛИТЕРАТУРА В НАПРАВЛЕНИЕТО……………………………………………………………………….….80

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
5

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,
ДРАГИ МЛАДИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДОКТОРАНТИ,
ПАРТНЬОРИ, ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,
Във време на глобална криза, като
настоящата ситуация, причинена от COVID-19,
публикуваме брой 1 на списанието на български
език въпреки настъпилите трудности за целия
свят. Това издание на научното списание за
интелигентни иновации в Уелнес (Wellness)
индустрията за отдих и Нишов туризъм е том 3 на
онлайн изданието за 2021 г. Предлага се онлайн
платформа, даваща възможност за представяне и
публикуване на научни материали на млади
изследователи, докторанти, практикуващи лекари
и специалисти, водещи изследователи от
национални
и
международни
мрежи
за
образователен и научен обмен в тематичния
приоритет на Европейската комисия - „Креативна
и рекреативна индустрии“.
От името на редакционната колегия имам
удоволствието да ви приветстваме в този брой 1 на електронната платформата за
специфична наука и иновации за 2021 г. Наш подчертан приоритет са научните
публикации на млади изследователи и докторанти в интердисциплинарната научна
област. Вярваме, че техните научни резултати ще допринасят за изграждането на
икономика, основана на знанието, която да осигури приобщаващ интелигентен
растеж. Убедени сме, че те ще бъдат бъдещите научни и управленски лидери в Уелнес
(Wellness) индустрията (за отдих) и Нишов туризъм, а научните резултати от
изследванията ще се превърнат в основа за подобряване на качеството на крайните
продукти в подкрепа на здравословния начин на живот и здравните грижи за всички
социални категории. Нашите рецензенти са експертни представители на Глобалния
Уелнес (Wellness) институт, Общоруския съвет за Уелнес (Wellness) & СПА (Spa),
Световния клъстер за здравословно стареене, Балканския клъстер за здраве, Уелнес
(Wellness) & СПА (Spa) туризъм, както и български или чуждестранни партньорски
университети, изследователски институти, представители на български
министерства и общини, неправителствени организации, собственици на Уелнес
(Wellness) & СПА (Spa) курорти, предприемачи в развлекателната индустрия и Уелнес
(Wellness) бизнеса, ръководители на международни и балкански агенции и организации.
С прискърбие отдаваме последна почит на нашия скъп приятел и член на редакционния
борд Проф. Тери Стивънс (Великобритания). Почивай в Мир….
Основател и главен редактор:
Проф. Бистра Димитрова, дн
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УЕЛНЕСЪТ (WELLNESS) КАТО КОНЦЕПЦИЯ В НОВАТА ЗДРАВНА ПАРАДИГМА
Винарова, Живка¹
Професор, Д-р, Доктор на медицинските науки¹;
Балкански клъстер за здравен, Уелнес (Wellness) и Спа (Spa) туризъм¹
Ключови думи: здравна парадигма, лични здравни грижи, анализи, Уелнес концепция, здравна култура

ВЪВЕДЕНИЕ
Днес повече от всякога, темата за човешкото здраве и здравно благополучие е неотменно
актуална, не само защото е резултат от персоналното ни здравно поведение, но и защото е
бурно социално явление.
Познати са много определения, които отразяват развитието на науките за здравето и
здравеопазването като водеща част от социалната политика. Всеобщоприета е дефиницията на
СЗО, според която „Здравето е комплексно състояние на физическо, психическо, емоционално,
интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”. То е
ресурсът за ежедневните ни нужди, то е положителна концепция, която очертава
функционалната мощ на здравната система, както и личния ни физически капацитет, на които
можем да разчитаме. По формулировка, физическото здраве се описва като физическо
благосъстояние, в което човек е годен да извършва ежедневните си дейности без ограничения.
Днес, в модерността, се говори по-често за Уелнес (Wellness) и се определя като „Активно
преследване на дейности, възможности за избор и начин на живот, които водят до цялостно
/комплексно здраве, т.е. уелнесът е нещо много повече от физическо здраве.“ Повечето
теоретични модели на уелнеса включват най-малко 6 показатели-параметри (а понякога до 9 или
до 12). Коментира се като „комплексът уелнес“, защото се търси комплексното му описание.
МЕТОДИ
Задачата, която преследваме с предлагания анализ е да потърсим мястото на уелнес
концепцията като компонент на модерната здравна парадигма.1 Терминът произлиза от гръцки
παράδειγμα (paradeigma), със значение модел, пример, както и от παραδείκνυμι (paradeiknumi)
- демонстрирам, показвам, излагам.
Научната парадигма е избрана методология за представяне и възприемане на света, чрез
създаване и допълване на негов модел, който вече има приложни резултати и е плод на нова
идеология и нови практически решения. Свързва се с работата на проф. Томас Семюъл Кун ,
който го формулира в прочутата си книга „Структурата на научните революции”- 1962 - 1970 г.
Науката не се развива постъпателно като континуум, а чрез революционни скокове
непредвидими във времето, известни като „смяна на парадигмата“ , на което днес сме свидетели
в здравеопазването, основно чрез неговата дигитализация. Поредният ни коментар е насочен
към формулиране промените в модерната здравна парадигма поради участието и на “термина
на деня wellness “.
Уелнес (Wellness) - благополучие, благоденстване, благоприятно изживяване е жизнена
концепция и житейска стратегия за прилагане на здравословни практики на живот. „Уелнес
Парадигма - „Модел или образец, екземпляр, групово мислене, формиращо групово съзнание, светогледен
модел, но и практически успешен пример за следване“ http://philosophy.evgenidinev.com/para_deiknynai/
1
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е продължителен процес, по време на който човек съобразява всеки свой избор с решението
да подобри качеството на живота си.
Уелбийнг (Well-Being) е самоефективност за социално и лично благополучие. Това е
обмислен, цялостен, проактивен процес за постигане на оптимално здраве (хранене, двигателен
режим, качество на употребяваните продукти, чиста околн сред, чист въздух, здравословна среда
на работното място), а не просто липса на болести.2
РЕЗУЛТАТИ
В исторически план дефинициите и връзките между - т.е. здраве – здравно благополучие –
боледуване и/или болестотворност (Health, Wellness, Illness3) са любима тема за сравнителни
анализи – още от основателката на сестринското движение Флорънс Найтингейл 4 през 1860 и
до днес Здравето е състояние на добро функционално самочувствие и приложение на всяка
сила, която индивидът притежава в най-голяма степен (Health is a state of being well and using
every power the individual posseses to the fullest extent) .
Днес Уелнес (Wellness) е с много по-богато съдържание като „обединява благополучието
на тялото, съзнанието и духа и предначертава смисъла на собствения ни живот”. Целта на
придобиваната уелнес здравна култура и здравна философия е постигане статус на физическо,
емоционално и духовно здраве.
 Доминираща иновация за постигане такова жизнеутвърждаващо поведение е
здравната култура, като вече говорим и за Уелнес култура (Wellness Culture). В нейният
модерен вариант тя се проявява чрез отговорност към собственото здраве като висша ценност и
се изразява в загриженост в поведението, днес интегрирано като Уелнес (Wellness). Терминът е с
толкова богато съдържание защото „обединява благополучието на тялото, съзнанието и духа
и предначертава смисъла на собствения ни живот”. Целта на тази здравна култура и здравна
философия е постигане състояние на физическо, емоционално и духовно здраве, чрез:
 хранене
 движение
 общуване
 медитация.
Какво може да се предприема и прави редовно в търсене на здравеносна лична политика?
Здравият / Болен като практикуващ Уелнес
(Wellness) е с ясно изразена културна концепция
за цялостно здраве. При здрави, а вече и при
болни, темата здравеукрепващи процедури и
свързаната с тях здравна култура има
нарастващо значение: и като вид самоконтрол, и
като част от терапия, и като съпътстващи
мероприятия.
Схема 1. Основополагащи индикатори за здравословен живот (Поддържам имунитета си!“ - е много
важен и модерен отговор на културния човек!

Първо определение на термина е в Оксфордския речник през 1650 – със смисъл „Липса на болест“
https://quizlet.com/9527524/health-wellness-and-illness-ch-17-flash-cards/
4Флорънс Найнтингейл https://www.chr.bg/istorii/voenni-hroniki/loshite-momicheta-na-istoriyata-florans-najtingejl-angelatna-krim/
2
3
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Те се изразяват като:
а/ Избор на здравословен начин на живот, чрез физическа активност и хранене, за
поддържане личното здраве и профилактика на болести, за стимулиране на имунитета –
свързано със сезони, епидемии, рискове и здравни събития.
б/ Отговорно използване на всички хранителни добавки и стимуланти, на лекарства (по
предписание и без рецепта).
 Здравето е състояние на тялото, на духа, на съзнанието, а уелнесът е състояние на
живеенето, на „бъденето“ (Health is a state of mind, wellness is a state of being). От глагола „аз съм
- аз ще бъда“, прецизно формулирано е от глагола бивам. Част от това „цяло“ е физическото
здраве.
 Магически е английският израз Self-care – самообгрижващ се, личен здравен
мениджмънт - Personal (Intelligent) Health management, като базов компонент на здравната
култура, която споделя здравно заинтересувания. Тя може да го направи „властелин на здравна
информация“ и тогава той се посвещава на себе си !.....Първо на своето физическо и ментално, а
после и на другите видове персонално здраве, защото първо знае и чак след това и може ( учи се
да може) !
 Промяната не е само лична – тя е и социална. В дигиталния свят се позиционира НОВ
УЧАСТНИК – „Информираният информиращ“ – Уелнес (Wellness) практикуващият има социално
признато здравно знание, като вид приложно знание. То става инструмент за споделяне в
здравните мрежи и се превръща в здравна политика, в здравна мода, в здравен стандарт, в
здравна реклама, в здравна слава…..
Схемата по-долу „Модели на здравето и болестта“представя истинския, вечен континуум
между здравето и боледуването. Стремежът ни е да живеем в настоящото здраве или в
предстоящото здраве! Континуумът здраве- болест има две посоки: път към преждевременна
смърт, с богата симптоматика и сигнализация за инвалидност (в ляво) или към здравно
благополучие (в дясно). Те се представят като постоянно променящи се състояния между
здравно добруване от високо качество и терапевтична схема на лечение / регулация .

Схема 2. Основополагащи индикатори в континиума за здравословен стил на живот

Равновесната точка между тях е постигната чрез Уелнес (Wellness) парадигмата. Тя се
явява балансьорът между преждевременната смърт и здравното благополучие.
Всеки сам може да намери, самонаблюдавайки се, в кой момент физическият Уелнес
(Wellness) следва да доминира над другите форми на здравно самообгрижване и ще реши
Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
9

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

индивидуално или в консултация с експерт каква физическа активност да избере? Правото и
очакването на резултати са голямата свобода, която ни дава здравната култура! В този порядък
от заключения очакваме здравно културният човек да включи целево в житейската си програма и
Уелнес (Wellness) поведение.
По-долу са посочени дименсиите на Уелнес (Wellness): емоционални; духовни;
интелектуални, физически, свързани с околната среда, финансови, академични, професионални,
социални грижи. Така постигаме хармонията между дух-телесност-съзнание.
ДИСКУСИЯ
Въпросът чийто отговор търсим е: има ли промяна / смяна на здравната парадигма? Как
Уелнесът (Wellness) участва в нея?
Утвърдителният отговор е ясен, но по-важно е веднага да отговорим какви са способите,
практиките и модерността в персоналната Уелнес (Wellness) програма, т.е. как с убеденост да я
превърнем в част от новата здравна парадигма, която ще следваме?
В представена „схема-ябълка“ фигурират компонентите на благополучие, на комплексния
комфорт. Задължително е да съобразим видовете уелнес, които се включват: социално,
физическо, екологично, емоционално, интелектуално, кариерно, духовно, финансово и
професионално здраве.

Схема 3. Осем вида Уелнес (Wellness) - индекси за здравословен начин на живот

Представеният анализ на темата ни дава основание за два фундаментални отговора,
колкото лични, толкова и социални:
1.Да, има нова Уелнес (Wellness) парадигма
2. Да, тя е част от новата Здравна парадигма и е постижение на „АЗ а “ в роля на Self
Health Care и на виртуалната здравна култура, дело на виртуалния човек.
Тогава, като здравно отговорни и адаптивни към здравните рискове на пандемичното ни
време и културно ангажирани хора споделяме мнението че:
1. Здравните грижи и здравният мениджмънт са колкото лична, толкова и социална тема!

Международно научно списание за иновации
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2. Новата здравна парадигма може да се илюстрира и така: Уелнесът (Wellness) и
социалните здравни грижи (health care) са във взаимодействие и партньорство чрез:
личен уелнес мениджмънт и споделен здравен мениджмънт.
Както е показано по-долу: Фокусът е върху превенция и Уелнес (Wellness) + Управление
(Management) грижата на болката и болестта изисква да я оценяваме. Зареждай с грижи
здравето си, въпреки, че това е продължителен процес, по време на който човек съобразява
всеки свой избор с решението да подобри своето качество на живота.
Това е обмислен, цялостен, проактивен процес за постигане на оптимално здраве, а не
просто липса на болести.5

Схема 4. Терминологичо съдържание на думата Уелнес (Wellness)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Има единоначалие и съвпадение между националната здравна парадигма и Уелнес
(Wellness) парадигмата като нейна съставна част. Така правим извод че те са не само:
 модерна персонална здравна система
 а, иновативна социална здравна система и функционират в партньорство.

Схема 5. Единство в процеса за прилагане на
Уелнес (Wellness)стил на живот

Обичай себе си

Личните очаквания към индивидуалното и социално здраве са изпълними само с нашето
културно мотивирано здравеукрепващо поведение.
*** Този материал е изцяло авторски, оригинален и непубликуван до този момент.



5©

Ж.Винарова, „Информационната парадигма в здравеопазването“, Учебник, ISBN 978-954-09-1004-8, изд.
Захарий Стоянов, 2015
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Културологични и здравеопазни анализи на
уелнес (wellness) концепцията
Винарова, Живка¹ & Димитрова, Бистра²
Професор, Д-р, Доктор на медицинските науки¹; Професор, Доктор на науките²
Балкански клъстер за здравен, Уелнес (Wellness) и Спа (Spa) туризъм¹
Експерт-оценител на ГД „Наука“, Направление „Промоция на знанието и социални иновации“²
https://orcid.org/0000-0003-3152-9831²
Ключови думи: здравеопазване, здравни грижи, анализи, Уелнес концепция, култура за здравословен
начин на живот

ВЪВЕДЕНИЕ
Модерният Уелнес (Wellness) сектор, като дестинация за отдих и нишов туристически пазар
или ежедневен здравословен стил на живот е насочен главно към хора, които живеят динамично
и се нуждаят от ефективно и бързо възстановяване и/или практикуване на комплексни
здравословни пакети (Dimitrova, 2018; 2019b). Като начало, клиентите се нуждаят от дълбока
релаксация, възстановяване и ре-енергиране, използвайки интелигентни терапии, базирани на
естествени продуктови линии и балансиран ежедневен режим на хранене и движение за да
постигнат здравословен стил на живот. (Dimitrova, 2019; 2019a; 2020).
Броят на отпуските, свързани с пътуване до Уелнес (Wellness) дестинация (предлагаща
здравословни пакети) се е увеличила драстично през периода 2017-2020 г., но липсата на
специализиран персонал остава глобален проблем (Ellis, 2013). Въз основа на научни данни на
глобалния Уелнес (Wellness) институт, липсата на квалифициран персонал със специфични
знания и умения в областта на Уелнес (Wellness) туризма се равнява на около 180 000 души
(GWI, 2014). Същото проучване заключи, че има спешна нужда от специализирани програми в
различни образователни нива за обучение на персонала от оперативно до ниво на управление.
Рекреативната индустрия и нишов туризъм обслужват повече от 4 милиарда души по целия свят,
което прави глобалния бизнес в сектора с приходи над 300 милиарда евро годишно (Elis, 2013;).
За съжаление няма статистически данни за общите приходи на индустрия на Балканите
(Dimitrova, 2018а; 2019c). В последните седем години България успя успешно да акредитира 5
образователни програми за специализирани управленски кадри, едната от които е в ОНС
„Доктор“6.
МЕТОДИ
За да поставим диагнозата на културологичното и здравеопазно съдържание на нашата
Уелнес (Wellness) концепция приложихме:
Анализ на данни от предишни наши изследвания и/или коментари на мнения в разработки на
Глобални организации;
Теоретично моделиране (евристично, прогностично, нормативно, еврикопрограматично и
прагматично);
Моделиране на субективни оценки за превръщането им в когнитивни понятия и величини;
Използваме систематизиране и ранжиране на експертни оценки с цел субординиране.
6

НСА „В. Левски“ има 5 образователни програми (ОКС „бакалавър“ и „магистър“, ОНС „доктор“), успешно
акредитирани в две ПН: 7.6.Спорт и 7.5.Здравни грижи
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Представените схематично и графично данни характерни за пазара на глобалната Уелнес
индустрия осигуряват дълбок поглед в реално време на глобалното състояние на Уелнес (Wellness)
културата, както добрите практики в Рекреативната индустрия и Нишов туризъм. Осъзнаването на
Уелнес (Wellness) културата и постигане на добро ниво на Уелбийнг (Wellbeing) от гражданите в
глобален мащаб осигуряваt сравнимост на международно, континентално, регионално и национално
ниво. Паралелно се развива разбирането за дименцията (обхвата) относно общност (community),
държавност (governmental level) и националност (nationality).
РЕЗУЛТАТИ
Да се анализира Уелнес (Wellness) статусът като сумарно постижение на балансирана и
мечтана хармония е твърде рискова задача, защото видно от представената по-долу схема
терминът включва богатство от индикатори и по-голяма част от параметрите, които го моделират
са изцяло субективни. Това прави непосилно да бъде обективизиран както като регистрация и
отчет, така и като интерпретация във времето.
Анализираме това динамично състояние по представените по-долу показатели:
 Живеене и/или Преживяване живота в неговата пълнота;
 Постигане пожелани параметри на здравето като персонално състояние;
 Постигане оптимум на уелнес-факторите посочени като контролирани величини:
емоционално + интелектуално + духовно + социално /междуличностно/ + екологично/планетарно
+ културологично + финансово здраве;
 Професионален баланс и хармония.
Тук участват: животът като субективна оценка съпътстван от физическо здраве като
множество обективни оценки съобразно всички други видове здраве цели постигането на
професионален баланс. Това комплексно заключение се свързва освен със субективно
оценяване, още и с динамиката на всяка от посочените компоненти във времето и
взаимодействията между тях. Видимо анализът става условен, дори невъзможен. Това не
променя факта че модерният човек доминиращо определя уелнесът като новата здравна цел, а
нея свързва с доминация на физическото здраве.

Полигон 1: Субординация и обхват на индикаторите за Уелнес (Wellness) култура.

Причината за такова разбиране не е сложна: масово представата, дори някои определения за
Уелнес (Wellness) са, че е постигане и поддържане на физическо здраве и баланс.
Международно научно списание за иновации
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Грешката намираме в определението на популярния термин фитнес (fitness) като „Обща
физическа подготвеност на организма чрез правилно хранене, умерено-тежък физически
труд, спорт и почивка.“ Разликата между фитнес (Fitness) и Уелнес (Wellness) е достатъчно
голяма, за да бъде тук допълнително коментирана….
В това изследване целим да уточним и обогатим знанието по темата като:
1. Поставим акцент върху културологичните компоненти на състоянието здраве като
представим медицинската и здравна култура.
2. Да дефинираме уелнес кукултурата като най-ново направление в здравната култура и
стандарт за модерен здравеукрепващ начин на живот.
3. Да насочим вниманието към съвременната формулировка „здравето е новата
религия“(health is the new religion),7 което превръща всяка здравепрофилактираща концепция
и методика социално значима.
Понятието "култура" като смисъл се свързва с онова значимо начало в човека и около него,
което не съществува само по себе си, от природата, а е създадено от и чрез човешка дейност:
1 ) като някакво лично постижение (труд, творчество, поведение)
2) наследено и възприето от практиките и резултатите на предците, днес усвоени и
доразвити.
[„Съвкупност от изкуствени порядки и предмети, създадени от хората като
допълнение към природните, които се проявяват чрез заучени форми на човешкото
поведение и дейности, всички придобити посредством знание, самопознание и обучение и
експонирани чрез богатство от образи и символи в околната среда“.]8
Културният живот в здравеопазването (също и в медицината) се проявява като човешки
активности за самоизразяване, самопознание и натрупване на здравеносни навици и умения, за
поддържане и контрол на здравето (полигон 2), което е „Пълно физическо, психическо и
социално благополучие“. Най-силни са инициативите в областта на физическото здраве,
което е видимо променящо се, защото е ценност (когато е налично) или цел (когато е загубено).
Отличният стартов пример е развитието на фитнес (fitness) културата, като масова телесна
здравна култура, а днес Уелнес (Wellness) културата, с богатството от цели, които преследва.

Полигон 2: Архитектоника на личната здравната грижа за постигане на Уелнес (Wellness) режим.

Тогава следва основният въпрос: кое е функционално изгодното въздействие на всеки
здравен културен феномен за човека?



©
Ж.Винарова, „Информационната парадигма в здравеопазването“, ISBN 978-954-09-1004-8, изд. Захарий
Стоянов, 2008
7



©
Ж.Винарова, CD „Теория на медицинската и здравна култура“, ISBN 954-535-273-6, II изцяло преработено
изд. НБУ, 2011; Увод „Културологични и семиотични аспекти за изследване на медицинската и здравна
информация“ в „Електронно здравеопазване“ , ISBN 978-954-516-910-6, изд. Летера, 2009
8

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
14

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

Кое е лесно достъпно, не е много зависимо от средата, не изисква специални условия?
Ако приемем, че това е човешката адаптация към средата - адаптационен здравен
културологичен синдром9 всяка медицинска културогенеза10 която води до нови практики,
навици, правила и норми, които подпомагат здравословния начин на живот, респ. адаптацията
към промени, е полезна. Естествено всеки процес, традиция, норма, които намаляват или
затрудняват тази приспособимост е по същество с дисфункционално действие, тя пречи на
човека. Днес от посочените компоненти най-често се избира физическата активност, като
естествена, доказана и традиционно прилагана здравеукрепваща култура. Така се популяризира
(fitness) практиката.
Но днес хората искат много повече от преди богатство от високи, комплексни цели за
постигане, ново качество на живота, при което има партньорства и бъдещо развитие във времето
– всички при опазване на здравето! Има стремеж към развитие в повече културни направления и
посоки: социални, духовни и интелектуални, в развитие на еко-и финансова култура , като трайно
се поддържа здравната култура – освен наследена и традиционна, също модерна: киберздравна
култура, екологично здравеопазване и социална здравна обезпеченост чрез здравно осигуряване
– публично и персонално, здравен мениджмънт и телемедицина, електронно здравеопазване.

Схема 1: Класификационна структура на видовете Wellness

Израз на това културно развитие е възприетата като много ефективна Уелнес
(Wellness) концепция, защото е достъпна, лично зависима, лесно изпълнима и с големи



9©

Ж.Винарова, Лекционни курсове NATB 303 „Биомедицинска култура“ и MEDM 609 “Културни дискурси в
медицината“
10©



Aкадемичен курс Медицинската културология е преподавана от Ж. Винарова за пръв път у нас ! през
2000-2001г с индекс CST 172 „Теория на медицинската и здравна култура , в НБУ, Базов факултет
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възможности за саморазвитие и партньорства с всякакви здравеукрепващи процедури, лесна за
организиране и достъп (полигон 3).
ДИСКУСИЯ
По определение: 11 Уелнес (Wellness) културата, в контекста на здравословните и
безопасни условия на труд, се отнася до поредица от политики, идеи, обичаи, вярвания,
ценности и партньорска подкрепа, които насочват работната сила и се прилагат в конкретна
компания или организация. Целта на уелнес културата е да работим за здравословно
ориентиран начин на живот и работна среда, които развиваме целево.

Полигон 3: Културни норми за съдържанието на здравословния стил на живот

Следва да се насочи вниманието към модите на деня киберкултура и културни практики в
дигитална среда, защото това е мястото където най-често възникват масови културни феномени.
Днес хората приписват на компютъра статус на реална управленска информационна система,
една физическа и емоционална котва в тяхното усилие да плуват в морето от информация и да
си служат полезно с наличностите в него. То е място за бърз адаптационен синдром – но на повисоко качество за живот. Това е любимо място за споделяне на спортни, здравеукрепващи
програми, за демонстрации на физическа и двигателна активност. Здравната култура е масово
достъпна и по-популярна от всякога. Убедено представяме субкултурата “човек-компютър”,
като реална гледна точка, в някаква степен съвпадаща, в някаква степен допълваща се с
реалната - вербална и книжна здравна култура. Създават се нови общности /и действителни/ с
правила – стари и нови, които се развиват; има нова комунална атмосфера. Създават се условия
за промяна от биоморфизъм (biomorphism) към техноморфизъм (technomorphism) и
произлизащите от това културни феномени. Посочват се много ценности при сформиране на
активни кибер-общества, но за целите на нашия анализ най-важни са посочените две:
 компаньонство и двигателна култура
 здравето и грижите за него.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Wellness културата като водеща част от wellness парадигмата има своята нова територия
за дигитално развитие. Не е трудно да се прогнозира че тя ще има нарастващо значение не само
за здравно активните, целеустремени хора, но и за здравния бизнес.

https://www.workplacetesting.com/definition/1002/wellness-culture-occupational-health-and-safety
Wellness culture, within the context of occupational health and safety, refers to a series of policies, ideas, customs, beliefs,
values, and peer support that guide a workforce and are implemented in a specific company or organization. The goal of
having a wellness culture is to work towards a healthy or wellness oriented lifestyle and work environment
11
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Медицинската култура е вид професионална култура, а здравната култура е моделирана от
наследствени, традиционно обусловени корени като българска етнокултура. В днешно време тя е
част от киберкултурата на здрави, на болни и на професионалисти и с нея се съобразяват
здравният бизнес, мениджмънт и икономика.
С основание можем да посочим Уелнес култура (Wellness culture) като белег на един много
престижен статус – този на Homo cultus (образован, прен.културен човек).12
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МАСАЖЪТ – ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Томова, Татяна
Асистент, доктор, катедра Спортна медицина,
Сектор спортни и източни масажи, Фак. ОЗЗГТ на НСА „В. Левски“
Ключови думи: масаж, здраве, профилактика, възстановителни програми
ВЪВЕДЕНИЕ
Множество автори пишат и анализират темата за полезното въздействие на спорта върху
здравето на хората (Dimitrova, 2018; Dimitrova, 2019; Ivanova, 209a) Всяка форма на физическа
активност, която е от полза за здравето и функционалността на организма е полезна и влияе
положително върху здравния статус на гражданите (Dimitrova, 2018а; Dimitrova, 2019с; Ivanova,
2019; Dimitrova, 2020). Общите очаквания в глобален мащаб, както и различните визии за
промотирането на разнообразни рекреативни и възстановителни програми и въздействия е да се
постигне ре-енергизиране от ежедневния стрес и по-добро здраве сред всички хора на
национално и Европейско ниво (Dimitrova, 2019а; Dimitrova, 2019b).
Масажът е една от най-приятните и отпускащи процедури, която се практикува още от
древността. Праисторическият човек инстинктивно е прилагал някои масажни похвати, които
емпирично във времето са се усъвършенствали. Това е един от най-старите методи за лечение
на болката и предпазване от различни заболявания като поддържа здравето ни в добра
физическа и психическа форма. Освен с профилактична и лечебна цел, масажът намира широко
приложение в спортната практика и като козметично средство. Той е добра алтернатива за
намаляване на стреса и напрежението, които са в основата на повечето заболявания днес.
Оказва благоприятно влияние на работоспособността и на възстановителните процеси. Той се
явява мощен фактор за увеличаване на функционалните ни възможности, нивото на
антиоксидантната ни защита и е много важен за ускоряване на оздравителните процеси
(Топузов, 2005). През изминалите десетилетия са проведени редица изследвания и са доказани
положителните ефекти на масажа (Бюроков, 2010; Горанова, 2001; Топузов, 2005). От друга
страна той е алтернативна методика, която в своята същност е „неспецифична“, „немедицинска“
и принадлежи към алтернативните методи за повлияване на здравето. Той успешно допълва
арсенала на немедикаментозните физикални методи за лечение, тъй като ефектът му на
въздействие се дължи на регулирането и активирането на скритите резерви на организма. Това
го прави изключително ценно средство на фона на нарастващите медикаментозни заболявания
(Горанова, 2001). Голямо е разнообразието на прилаганите днес масажни процедури в
специализираните Wellness & SPA центрове и масажни кабинети, които добиват все по-голяма
популярност (Петрова & Райкова, 2017).
МЕТОДИКА
Целта на настоящата разработка е да се анализират най-често използваните лечебни
масажи в Wellness & SPA индустрията, неговото развитие през хилядолетията и възможностите
му да съхранява здравето и дълголетието на хората.
Първи сведения за произхода на масажа намираме в древен Китай и Индия. За това
говори и фактът, че в тези страни са се обособили различни видове масаж и били създадени
специални школи, в зависимост от целите и задачите, които са се разрешавали. През тези
далечни времена древните лечители поставят основите на цяла философия, върху която се
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крепят основните постулати на съвременната китайска медицина. Били разработени много
оригинални методики за лечение и профилактика на различни заболявания. Китайският масаж в
различните му разновидности се основава на задълбочени познания на философията и
принципите на китайската медицина. Водещо преимущество на тази древна философия е, че
тялото се разглежда като единно цяло и когато заболее някое звено от него, се лекува като цяло
(Горанова, 1991).
Анмо е най-древното название на китайския масаж. Терминът е съвкупност от два
възможни начина на въздействие върху човешкото тяло. „Ан“ означава натиск със задържане в
определена точка, а „мо“ е масажно движение по линия или по канал. Чрез него се
предотвратяват и лекуват различни заболявания, стимулирайки определени активни точки,
посредством различни техники. Според теорията на китайската медицина чрез тях се осигурява
безпрепятственото циркулиране на флуидната субстанция ци и течната субстанция сюе на
енергията ци в активните точки, каналите и колатералите. (Горанова,1995). Масажната
процедура се изпълнява през памучни дрехи. Голям брой от техниките съвпадат със западната
школа и се изпълняват многократно. Китайският масаж е изключително ефективен както при
заболявания на опорно-двигателния апарат, така и при вътрешни заболявания (Горанова, 2001).
РЕЗУЛТАТИ
От Изток изкуството на масажа се е разпространило и в Европа. Водеща роля за това
изиграва шведския практик по медицинска гимнастика Пер Хенрик Линг (1776-1839). Той е правил
клинични наблюдения и е създал собствена система за лечение на заболяванията на опорнодвигателния апарат, съчетаваща масажа и лечебната гимнастика.
Западно-европейските масажи се основават на анатомията и физиологията на човешкото
тяло. Съществуват различни класификации на масажа в зависимост от географското
разположение, от целите и задачите на масажа, от начина и формата на приложение. Масажът
заслужено намира място във висшите университети с медицинска насоченост, създадени са
цели специалности, където подробно се изучават различните школи по масаж. У нас условно е
възприета следната класификация (Желев и кол., 2009):
• Класически масаж.
• Рефлекторен масаж: мускулен, периостален, съединително-тъканен, сегментарен.
• Източни масажи: китайски точков масаж, японски масаж – шиацу.
• Специализирани масажи: зонов масаж на ходилата, дланите, ушите, корема;
мобилизиращ масаж; лимфен дренаж.
• Спортен масаж – тренировъчен, предстартов, възстановителен масаж и масаж при
спортни травми.
• Хигиенен масаж – козметичен масаж.
Според източната философия човешкото тяло представлява един микрокосмос, който е
отражение на вселенския макрокосмос. Възприема се, че човекът е част от природата и неговото
развитие, здраве и болест зависят от природните закони. Съществуват различни области в
човешкото тяло, където като микросистеми са проектирани тези рефлекторни зони, върху които
се отразяват промените в цялото тяло. Това са ходилата, дланите, ушните миди, лопатките,
гръбначният стълб, корема и др. За всяка от тези области има разработена система, която
определя локализацията на рефлекторните зони и методите на въздействие.
Микросистемите на ръката и ходилото са едни от най-често използваните зонови масажи
в практиката. Този масаж датира още от древността в Китай, преди повече от 5000 години,
прилагал се е и в Западна Азия и Япония. Масажът на ходилата е пренесен от Китай в Европа от
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мисионери, разработен е и се връща отново в Китай, за да се доразвие. През 1993г. в Китай се
издават държавни документи, в които масажът на ходилата се признава за официална система
на профилактика.
Ръката и ходилото се оприличават на човешкото тяло, като палецът съответства на
главата, втория и петия пръст са горните крайници, третия и четвъртия пръст представляват
долните крайници, а туловището е проектирано върху дланта и стъпалото (дорзална и воларна
страна). Методът се използва за диагностика, профилактика и лечение на редица заболявания,
като е най-ефективен при болкова симптоматика и хронични заболявания (Горанова,2001).
Лечебната процедура включва:
1. Откриване на болезнените точки в зоните, които имат връзка с проблема;
2. Избор на зоните на съответствие на болния орган върху ръцете и ходилата;
3. Създаване на лечебен импулс чрез въздействие върху болезнените точки.
ДИСКУСИЯ
Болезнеността в определените зони може да говори за претоварване и травмиране на
самите тъкани и структури на стъпалото, проблем в органа, чиято зона е чувствителна. Това
може да се дължи на моментно функционално нарушение вследствие физическо преуморяване,
силен емоционален стрес, препиване, преяждане и др., което подлежи на връщане към норма.
При органични заболявания, при които измененията са необратими, може да се постигне
компенсаторно вкарване на увредения орган във функционални норми на действие. Друга
причина, поради която рефлекторните зони може да са болезнени, е когато в дадения момент в
организма са налице натрупани токсини, които включват отпадъчни продукти от клетъчната
обмяна, пикочна киселина, пестициди и други химикали, които тялото не може да изхвърли.
Токсичните отпадъци се натрупват вътре в организма. Когато заседнат в определени
рефлекторни зони пречат на енергийния поток към останалите органи. Заради гравитацията потежките отпадъчни вещества в телата ни се утаяват в края на нервните окончания по ходилата (в
стъпалата ни има 30 хил. нервни окончания). Тези области често се превръщат в депа за
отлагания (боклуци). Направени изследвания показват, че отпадъчните продукти най-често са в
зони с нервни влакна. Някои изследователи мислят, че когато организма се нуждае от
стимулиране на някой орган, той изпраща нервни импулси в съответната рефлексна точка, като
увеличава съединителната тъкан, за да оформи по-мека или по-твърда област на стъпалото
(компенсаторен механизъм на защита). По време на масажа първоначално пациентът може да
усети парене, пробождаща болка, като болезнените зони изискват по-продължително
въздействие. Премахването на тези болезнени области и подпомагането на организма да ги
разсее, възстановява нормалния поток на енергията в тези места и ускорява изхвърлянето на
отпадъците, след което човек се чувства лек и жизнен. Чрез зонотерапията се постига приятно
затопляне на стъпалата, както и по цялото тяло, тъй като се подобрява кръвообръщението, което
води до прилив на енергия и бодрост. Едно от основните предимства на зонотерапията, е че
когато има проблем там където е противопоказна директна намеса, ние можем да влияем
индиректно чрез масаж върху микросистемите и да облекчим състоянието на пациента.
Преди започването на масажа, краката се накисват във вана с минерални соли, билкови
продукти (джинджифилови, пелинови отвари и др) и дезинфектанти (калиев перманганат). Докато
се накисват ходилата се започва с масаж на раменния пояс и горните крайници. След като се
извадят ходилата от ваните се продължава с масаж на бедрата, подбедриците и накрая се
обработват последователно ходилата. Дискутабилен е въпросът с кое ходило трябва да се
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започне. По-често се започва с лявото ходило (което е Ян-страна и тъй като тя е защитната
система в тялото, трябва първа да се активира) и от отделителната система, за да се дренират
и изведат по-бързо токсините от тялото. Като въздействието върху болезнените точки може да
бъде с различни методи: топлина – т.нар. мокситерапия, въздействие със семена, с игли, чрез
масаж, въздействие с различни масажори, въздействие с магнити и различни комбинирани
въздействия.
Ползи от зоновите масажи:
 Намаляват стреса и напрежението, оказва релаксиращо действие като балансира процесите
в нервната система. Симптоми като главоболие, менструални болки, различни чревнохраносмилателни нарушения, безсъние, които са предвестници на сериозни болести,
намаляват значително след терапия с рефлекторен масаж.
 Възобновяване на енергията. Рефлекторният масаж възвръща жизнеността, изпълва цялото
ни тяло със сила и енергия.
 Стимулира умствената функция. Този тип терапия представлява отлично средство за
подобряване на концентрацията и стимулиране на творчеството и новите идеи.
 Балансира емоциите. Рефлекторният масаж може да има дълбок ефект върху емоциите.
 Подпомага прочистването на тялото от токсини.
 Редовното лечение с рефлексотерапия повишава имунитета, като покачва нивото на
устойчивост срещу болестта.
 Особено ценен метод за възстановяване след боледуване, операции и продължителни
периоди на стрес, физическо и психическо изтощение.
 Предимства на масажа
 Може да се извърши почти навсякъде и по всяко време;
 Не изисква специална обстановка или оборудване;
 Лесно се практикува както върху себе си, така и върху другите;
 Възприема се приятно и няма странични ефекти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемите на днешното общество породени от прекомерна работа, повишени нива на
стрес, натрупана преумора, лоши хранителни навици, прием на лекарства, неправилни пози,
обездвижване, недостатъчно сън, отрицателни емоции, все повече допринасят за увеличаване
на заболяемостта и намаляват качеството на живот. Това повишава интереса и вниманието в
търсене на изход и намиране на адекватен начин за поддържане на добро физическо и психоемоционално здраве. Прилагането на масажа като лечебен метод самостоятелно и/или в
комбинация с други физикални средства е ефективна алтернатива за борба със стреса, снема
болката и умората, премахва напрежението в тялото, подобрява обменните процеси,
възстановява функцията на сърдечносъдовата система и дишането, и успокоява психиката
(Горанова, 2000). Днес той се използва като неотменно средство в цялостната рехабилитация, с
висок терапевтичен ефект при широк кръг заболявания. Масажът се наложи не само в лечебни
заведения, но се превърна в най-предпочитаната процедура в СПА и курорто-профилактичните
центрове (Петрова&Райкова, 2017). Използването и познанието върху повечето системи по
масаж, обогатява техниките и подобрява възможностите за по ефективно въздействие (Иванова,
2018). Безспорно масажът ще продължава да се изучава и развива и в бъдеще, като неговото
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приложение ще бъде не само за лечение, но и за профилактика и поддържане на здравето в
добра физическа и душевна хармония.
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Ключови думи: фигурно пързаляне, балет биомеханична структура, безопорни състояния,
скокове
ВЪВЕДЕНИЕ
Една от характеристиките на модерното фигурно пързаляне с кънки е прогресивното
усложняване на състезателните програми. Най-важният показател за майсторството на
фигуристи е нивото на изпълнение на скоковите елементи, оказващи най-голямо влияние върху
крайния резултат в състезания. В тази връзка, за постигане на високи резултати при изпълнение
на многооборотни скокове, съвременният учебно-тренировъчен процес трябва да бъде насочен
към подобряване качеството на тяхното овладяване и увеличаване на количеството на обороти,
изпълнени по време на полета. Това може да бъде постигнато с помощта на увеличаване
височината и дължината на скока, както и на началната ъглова скорост при отскока, последвано
от бързото групиране на звената на тялото при полета. Всичко това изисква високо ниво на
развитие на скоростно-силовите качества, добра координация на движенията и устойчивост на
вестибуларния апарат още в най-ранна възраст.
МЕТОДИКА
Вертикалните подскоци са се наложили като едни от най-популярните средства за
контрол на взривния скоростно-силов потенциал на спортистите. В тази връзка биомеханичният
анализ на вертикален отскок е в основата на множество изследвания в приложната спортна
наука.
При анализа на взаимовръзката между кинематичните и динамичните характеристики на
вертикалния отскок в изследователската практика се взема предвид равенството между
кинетичната енергия на спортиста и потенциалната енергия при отскока във вертикала (Гьошев,
2016). То е изразено чрез формулата:
Ekin =

m∙V2max
2

; Epot = P ∙ hmax = m ∙ g ∙ hmax ,

където Ekin – кинетичната енергия, Epot – потенциалната енергия, Vmax – максималната скорост
при оттласкване, hmax – достигнатата максимална височина на отскока, P – теглото на
спортиста, и g – стойността на земното ускорение g = 9,8 m/s2.
Поради равенството между кинетичната и потенциалната енергии, крайният резултат от
математическата обработка по горната формула обосновава, че hmax =

V2max
2∙g

.

В научно-изследователския опит съществуват биомеханични изследвания в тази
насока, чийто предмет е специализираното разнообразие от вертикални отскоци, като за целта
са измервани ъгли на кинематичната верига на спортиста спрямо опората и приложената сила
(Миладинов и кол. 2018).
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Нашето изследване е продиктувано от предположението, че чрез изследване на
кинематико-динамичната структура на вертикалния отскок, по-конкретно – биокинематичната му
верига, може да се оптимизира ефективното взаимодействие на спортиста с опората, с цел да
генерира максимална скорост при отделянето от опората за постигане на максимална височина и
дължина на отскока.
РЕЗУЛТАТИ
Най-важният показател за сложността на скоковете е количеството на оборотите, които
фигуристът изпълнява по време на полета. По тази причина е важен механизмът за създаване
на въртенето на тялото около надлъжната ос при изпълнението им. Въртеливото движение около
надлъжната ос на тялото възниква по време на оттласкването. При изпълнението на групировка
и разгрупировка, фигуристът може само да увеличи или да намали ъгловата скорост на
въртенето. Съвременното фигурно пързаляне се характеризира с усложняване на програмите,
наситени със сложните скокове. Това изисква висока надеждност и стабилност на техническите
умения, които могат да бъдат постигнати само при високо ниво на развитие на скоростносиловите качества на младите фигуристи (Бухарцева, 1972; 1973; 1974; Тихомиров, 1974;
Медведева, 2002). Изследователят Мишин (1981) счита, че скокливостта е необходима и
предполага предразположеността на детето към скоковете във фигурното пързаляне да се
анализира от две гледни точки: от гледна точка на височината и дължината на скока,
способността да се използва скоростта, получена по време на засилването, склонността към
свободни махови движения при оттласкването и от способността към въртене във въздуха.
Трябва да се има предвид, че способността за въртене около надлъжната ос на тялото по време
на полета е от изключителна важност (Мишин, 1973). Способността за рязко групиране,
постигане на висока скорост на въртене е основа за многооборотните скокове.
Както всяка двигателна дейност, скоковете в балета представляват съвкупност от
упражнения, обусловени от сценария и хореографията. Според анализа на Frohlich (1980) и Laws
& Harvey (1994), предложеният модел на двигателната дейност в балета отговаря на
изпълняваните действия на балетистите.
Ефектът на гравитационната сила е същият, ако е приложен в общия център на тежестта
(ОЦТ), както ако се разглежда спрямо всяка част от обекта. При баланс гравитационната сила
действа в общия център на тежестта с посока надолу към пода, а от него нагоре е насочена
опорната реакция (Фиг. 1).

Фигура 1. Сила на теглото и опорна реакция при балетиста
(изп. Кейт Робъртс – по Кенет Лоу)
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Силите в общият център на тежестта на балетистите образуват уравновесена система,
макар, че са извън общия ОЦТ на системата. Въртящият момент е равен на нула (Фиг.2 ).

Фигура 2. Силова структура при един балетист (в неустойчиво положение)

Фигура 3. Отскок на балетиста
При отскока на балетиста стремежът е траекторията на ОЦТ да се придвижи по
хоризонтала, при което зрителят получава илюзорно чувство, че той плува в пространството
(Фиг. 3). Траекторията му на движение на ОЦТ следва уравнението на парабола съгласно
законите на биомеханиката (Фиг. 4).

Фигура 4. Визуално представяне на скока на балетиста
Нашето изследване е насочено към кинематичната структура на безопорното състояние
на фигуристите т.е. летежа. Съгласно теоретичната биомеханика физичните тела се подчиняват
на силите на гравитацията и въздушното съпротивление, при което следват криволинейна
параболична траектория. Според Хаджиев и кол. (2011) височината и дължината на полета по
траекторията зависят от формулите Ymax =

V20 ∙sin2α
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ускорение, V0 e скоростта на излитане, ъгълът на излитане спрямо хоризонта. Отчитането на
траекторията е възможно за ОЦТ, но също така и за произволно избрана точка от тялото на
фигуриста, защото в отскок, спортистът се групира за да придобие максимално нисък инерчен
момент. Това обстоятелство осигурява максимална ъглова скорост на тялото. За изследването
бяха избрани фигуристи с необходимата квалификация, изпълняващи скок „Лутц“ в три оборота
(Фиг. 5, Фиг. 6).

Фигура 5.Фазова структура

Фигура 6. Фазова структура

Траекториите на спортистите бяха въведени в Excel, както са показани на фигурите подолу Криволинейните графики бяха апроксимирани с полиномиална функция от втора степен,
която напълно отговаря на параболичния им характер. На фиг. 7 - 10 са показани траекториите
на четирима различни фигуристи и съответните математически формули описващи графиката,
придружени от степента на точност. Това математическо интерполиране беше направено по
метода на най-малките квадрати. Коефициентът R отговаря на точността и трябва да се
доближава до единица, възможно най-близо.
[m]

y = -0,0053x2 + 1,0953x + 5,1285
R² = 0,9897

MM

0,8

[m]

y = -0,0046x2 + 0,9453x + 2,2272
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Фигура 7.
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Фигура 8.

y = -0,0042x2 + 1,0518x + 6,7289
R² = 0,992
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1

[m]
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R² = 0,9368
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Фигура 9.
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Ако разгледаме математическия вид на полиномиалните уравнения, установяваме
твърде голямо сходство. Математическият израз е от втора степен и отделните траектории се
отличават по стойностите на коефициентите пред параметъра Х.
За установяване на сходството в начина на математическото описание беше направен
корелационен анализ на данните от траекториите. Съответните координати по хоризонтала са
X1, X2, X3, X4, а по вертикалата са Y1, Y2, Y3, Y4. Високите стойности на корелационните
коефициенти (таб. 1), реализирани чрез критерия на Pearson доказват наличието на
закономерности в права посока за Х1, Х2 (0,989), X1, X3 (0,981), X1, X4(0,992). Би било логично
да се очакват подобни силни корелационни връзки за Y1, Y2 (0,882), Y1, Y4 (0,927) и т.н.
Таблица 1. Представяне на корелационните коефициенти

Y1
X2

X1
0,326
,989**

Y1
0,357

X2

Y2
X3
Y3
X4
Y4

-0,083
,981**
-0,362
,992**
-0,01

,882**
0,402
0,715
0,371
,927**

-0,034
,995**
-0,329
,986**
0,036

Y2
0,035
,918**
-0,007
,970**

X3
-0,271
,989**
0,09

Y3
-0,296
,917**

X4
0,048

Y4

ДИСКУСИЯ
Методиката за изследване използва видеометричен анализ с помощта на софтуер със
свободен достъп наречен “Kinovea”. Програмата позволява универсално възпроизвеждане на
различни видеозаписи направени с разнообразни видеокамери и смартустройства. За
предпочитане е заснемането да се направи с висока честота. Извършените от фигуристите
скокове бяха заснети с видеокамера с честота 240 кадъра в секунда. Това обстоятелство намали
динамичната грешка при измерването, заради високата честота на дискретизация. Въведените в
Kinovea видеозаписи може да се възпроизвеждат кадър след кадър, с нормална или забавена
скорост. При избор на кадъра, върху него може да се нанесат различни коментари и друга
информация, която след това се записва в компютъра заедно с видеозаписа. За видеозаписите с
240 кадъра е необходимо поставяне на стойността 240, за да се отчитат точно моментите от
време характеризиращи двигателната дейност на фигуристката. В момента, в който тя изпъва
кинематичната верига на тялото си, се поставя линия съединяваща върха на главата и обувките
на фигуристката. Линията автоматично получава дължина отговаряща на точките от екрана.
Въвежда се реалната височина на фигуристката в см чрез функцията „калибровка“ и тогава
съпровождащата линията информация изразява тази промяна. Така наблюдаваната картина
съответства на реалното преместване на фигуристката в см. След това методиката за
изследване изисква покадрово преместване на видеозаписа до достигане на максималната
височина от спортистката. Чрез използване на помощна декартова координатна система, която
се позиционира върху кънката на фигуристката и чрез маркери използвани от програмата, се
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отчита разликата във вертикалните координати, която отговаря на постигнатата височина. При
извършването на скоковете характерно е въртеливото движение на тялото на спортистката,
които трябва да бъдат отчетени в рамките на времето. Така се изчисляват оборотите в секунда
на фигуристката, което отговаря на ъгловата скорост.
Важен компонент от двигателната дейност е отчитане на линейната скорост на подхода
на спортистката непосредствено преди отскока. Това е много важно обстоятелство, защото повисоката начална скорост генерира по-висок отскок осигуряващ възможност за повече въртеливи
движения отговарящи на по-високи по техническа стойност скокове. Линейната скорост се отчита
чрез помощната координатна система, която се премества на избрано място от плъзгането на
фигуристката преди отскока. Отчита се моментът от време и след преминаване на разстояние
отговарящо на минимум десет кадъра от видеозаписа от траекторията на плъзгане преди
отскока. Отново се отчита моментът от време и изминатото разстояние. Средната скорост на
плъзгане преди отскока се изчислява чрез разделяне на интервала от изминатия път разделен
на интервала от време получен като разлика между началния и крайния момент от плъзгането на
фигуристката. Различните стойности на скоростта получени при фигуристите отговарят на
техническите индивидуални възможности при извършване на скоковете и служат за сравнение и
контрол на подготовката на спортистите.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Параболичният характер на траекторията при фигурното пързаляне и балета зависи
от придобитата от тялото на спортиста или балетиста кинетична енергия, която в
определен момент преминава в потенциална енергия.
2. Формата на траекторията зависи от началната скорост на тялото на фигуриста или
балетиста.
3. Съчетаването на праволинейното движение с въртеливото на тялото около
надлъжна ос, преминаваща през тялото усложнява координационното естество на
двигателната дейност.
4. Използваният метод в изследването чрез заснемане с видеокамера с определена
честота, а именно 240 кадъра в секундата, може да бъде използван в учебнотренировъчния процес по фигурно пързаляне за анализите на техниката на
скоковете и за начините за тяхното усъвършенстване. Даденият метод е лесен и
достъпен за използване от треньорите и не изисква труднодостъпна и скъпа
техника.
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ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ НЯКОИ ЕНДЕМИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д-р Алексиева, Даниела
асистент, доктор, Катедра „Физиология и биохимия“
Национална спортна академия „В. Левски“
Ключови думи: ендемични заболявания, имунизации, ваксини, превенция
ВЪВЕДЕНИЕ:
От древността хората са забелязали връзката на някои заразни болести с определени
територии. Думата "ендемичен" идва от гръцки "en" - "в" и "демо" - " население" , т.е в
популацията. Ендемични са заболяванията, разпространени в определена географскоклиматична област. Те се появяват в дадена общност, като могат да засегнат жителите на
определен град, район или държава.
Без съмнение ваксинацията е един от най-големите триумфи на съвременната медицина.
За спортисти дори леките заболявания, могат да бъдат пагубни за индивидуалното им
представяне, защото могат да влошат общото състояние и следователно представляват
психологическа пречка за реализирането на максимални резултати.
При пътуване е необходимо да се потърси съвет относно потенциалните опасности в избраните
дестинации, с оглед защита на здравето и свеждане до минимум риска от заболяване. Важен
подход е обмислянето на всички рискови фактори за атлетите, свързани с пътуване за
състезания и тренировки в области, ендемични за инфекциозни заболявания, които не се
срещат в страната откъдето спортистите идват.
МЕТОДИКА:
Ваксините за определени дестинации се препоръчват за осигуряване на защита срещу
ендемични за дадена страна заболявания
и са предназначени да предотвратят
разпространението на тези заболявания в и между страните. При пътуване за важни спортни
събития се препоръчва имунизационна профилактика срещу: жълта треска, коремен тиф,
полиомиелит, менингококов менингит и др. в съответствие с насоките на Световната Здравна
Организация (СЗО). Тези ваксини се препоръчват не само за защита срещу ендемичните
заболявания, но и за предотвратяване на международното им разпространение.
Целта на статията е преглед на спектъра от някои ендемични инфекции, за да се улесни
разпознаването и управлението им при пътуващите, както и превантивни мерки за намаляване
риска от заразяване с тези заболявания по време на спортни прояви и пътувания.
РЕЗУЛТАТИ
Жълтата треска е остро вирусно природноогнищно заболяване, чиито географски
произход се обсъжда отдавна. Данни за заболяването има от 15 век, като за негова родина се
приемат екваториалните гори на Западна Африка. Причинителят е вирус, неустойчив във
външна среда и негов естествен резервоар в природата са маймуните и други диви животни,
живеещи в джунглата. Главен преносител (вектор) на жълтата треска след популацията на
маймуните са комарите. Хората, попаднали в природните огнища стават обект на нападението
им (жълта треска от горски тип). Големите епидемии се появяват, когато заразените хора
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въвеждат вируса в населени райони с висока плътност на комарите, където хората нямат
имунитет (жълта треска от градски тип). https://www.afro.who.int/health-topics/yellow-fever.
Механизмът на предаване на инфекцията е кръвен и причинителят се предава чрез ухапване
от заразени комари, като оптималната температура за развитието им е от 26-32 градуса.
Жълтата треска се среща в градските и селските райони на Африка и Централна Южна Америка.
Заболяването отсъства в Азия и Тихия океан, въпреки наличието на преносителя и
податливостта на човешките популации към вируса.Тази особеност е във връзка с биологията на
преносителя и вируса, чието размножаване в тялото на комара изисква температура от 26-до 32
градуса. Инфекцията с вируса на жълтата треска при човек може да се прояви под различни
форми и с различна тежест - от леки неспецифични симптоми до внезапно остро начало с
висока температура, повръщане и изтощение. Симптомите включват треска, главоболие,
жълтеница (пожълтяване на кожата и очите, оттук и името „жълта треска“), мускулна болка,
гадене, повръщане и умора. Последиците от инфекцията могат да бъдат сериозни: физическите
показатели и здравословното състояние не само могат да бъдат компрометирани (Gärtner&
Meyer, 2014), но и животът на спортистите понякога може да бъде изложен на риск. Смъртността
при неимунизирани възрастни лица може да достигне до 60%. По данни на СЗО четиридесет и
седем държави, в Африка, Централна и Южна Америка са ендемични, или имат региони, които са
ендемични за жълта треска. Повече от 90% от случаите на заболяване и смъртните случаи са в
Африка. През 2013 г. жълтата треска предизвиква между 51 000–380 000 тежки случаи и 19 000–
180 000 починали в Африка. (Garske et al., 2014). Понастоящем няма специфично антивирусно
лечение на заболяването, но специфични грижи за предотвратяване на дехидратация,
чернодробна и бъбречна недостатъчност и треска води до подобряване състоянието на болните.
Поради високия леталитет и способността за епидемично разпространение, жълтата треска се
отнася към карантинните заболявания, мерките срещу разпространението на които са обект на
регулация от международните здравни правила. Рискът от придобиване на болестта зависи от
няколко фактора: имунен статус, гъстотата на причинителя в околната среда, продължителност
на експозицията, посетената зона (повишен риск за селските райони в сравнение с градските) и
период от годината. В Африка рискът от инфекция е 10 пъти по-висок в сравнение с Южна
Америка, като в Източна Африка той е сезонен и е по-висок в периода юли - октомври. За
възникване на епидемия са необходими следните условия: въвеждане на вируса в неимунна
човешка общност, наличие на преносители и недостатъчност на превенцията. Основните две
оръжия за борба с болестта са: векторен контрол и имунизация на човешките популации.
През 2016 г. е регистрирано мащабно огнище на жълта треска в някои от най-развитите и
населени бразилски територии. Това е довело до увеличаване на заболяемостта сред
неваксинирани европейски и южноамерикански пътници, посетили популярни туристически
дестинации и спортни състезания. (Gossner et al., 2018). Случаите на жълта треска сред
неваксинирани туристи подчертават значението на имунизацията за пътуващите към рисковите
зони и необходимостта от осигуряване на достатъчно време за изграждане на ефективен имунен
отговор. (Gallego et al., 2014).
През януари 2016 г. в Ангола е обявено огнище на жълтата треска, което е най-голямо в
историята на страната и в отговор Министерството на здравеопазването, подкрепено от СЗО,
провежда още през март 2016 г. кампании за масова ваксинация срещу заболяването за всички
лица на възраст ≥ 6 месеца.
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През февруари 2016 г. в ДРКонго също е регистрирано огнище на жълта треска. Повечето
случаи са внесени и заразените лица са в пограничните райони, с висока мобилност на
населението и интензивни търговски дейности. По тази причина от една страна и от друга недостатъчния здравен контрол и ниското имунизационно покритие на населението, огнищата на
болестта се стимулират. (Otshudiema et al., 2017).
Ваксинацията срещу жълта треска се провежда по две различни причини: за защита на индивида
в райони, където има риск от предаване на вируса и за предотвратяване международното
разпространение на болестта. За да се избегне внос на болестта, много държави изискват
доказателство за ваксинация срещу жълта треска, преди да издадат виза, особено ако
пътуващите идват или са посетили ендемични райони. https://www.passporthealthusa.com/
vaccinations/yellow-fever. Понастоящем това е единственото заболяване, имунизацията срещу
което подлежи на международен контрол и може да бъде изисквана като условие за
преминаване на границите на дадена държава, съгласно приложение 7 към МЗП (2005). Табл. 1.
Таблица 1. Страни, за които се изисква имунизация срещу жълта треска
ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ЖЪЛТА ТРЕСКА
Ангола, Бенин, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Конго, Демократична република Конго,
Кот д'Ивоар, Екваториална Гвинея, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
АФРИКА
Гвинея - Бисао, Кения, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал,
Сиера Леоне, Южен Судан, Судан, Того, Уганда, Централноафриканска Република, Чад
ЦЕНТРАЛНА И
Аржентина, Бразилия, Боливия, Колумбия, Еквадор, Френска Гвиана, Гвиана,
ЮЖНА АМЕРИКА Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидат и Тобаго, Венецуела

Ваксината срещу жълта треска се прилага след 9-месечна възраст - тя е безопасна, достъпна и
еднократна доза осигурява доживотна защита срещу болестта. Извършената имунизация се
удостоверява с международен сертификат, попълнен, подписан и подпечатан в акредитиран от
националната здравна администрация имунизационен център. В България със заповед на
Министерство на здравеопазването са определени имунизационните центрове, които имат право
да извършват имунизации/реимунизации срещу жълта треска и да издават сертификати по
съответния международно приет образец.
Въпреки, че от 2016 г. имунизацията срещу жълта треска се поставя еднократно и имунитетът е
до живот, може да се препоръча и реваксинация на вече имунизирани лица в съответствие с
националните препоръки.(Oliosi et al., 2018).
Менингококовата болест е остро бактериално заболяване, характеризиращо се с широк
кръг клинични проявления, сред които доминира менингитът, често срещан при деца и юноши.
Субсахарска Африка, т.нар. "менингитен пояс" (от Сенегал и Гвинея до Етиопия) от години е
област с висока честота ,където все още се срещат чести епидемии. Заболяването се предава по
въздушно –капков път, чрез близък контакт със заразени индивиди. Единствен източник на
инфекцията е човек - болен с различни клинични форми или заразоносител. Механизмът на
предаване от човек на човек се осъществява посредством бактериален аерозол или по
контактно-битов път чрез предмети, контаминирани/замърсени със секрети от респираторния
тракт. Съществуват 13 серогрупи менингококи, от които групите А, В, С, Y и W-135 имат найголямо епидемиологично значение. Епидемично разпространение се наблюдава при наличие на
благоприятни условия, най-важното от които е голямата плътност на населението в
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организирани колективи. Големи епидемии се предизвикват от менингококите от серогрупа А,
които са типични за Африканския менингитен пояс, който се простира през целия африкански
континент от изток на запад и включва частично или изцяло 15 страни. Епидемиите се
разпространяват през сухия сезон (декември-юни) и завършват с началото на сезона на
дъждовете. Значението на менингококовите инфекции за общественото здравеопазване се
определя както от способността на причинителя да се разпространява епидемично, така и от
някои клинични белези на заболяването, като бързо развитие на симптомите и засягане на
млади и здрави хора.
На международен младежки футболен турнир през лятото на 1997 г. е съобщено за
огнище на менингококова болест, засягащо лица от четири европейски държави, което налага
строги мерки за контрол във всяка от засегнатите страни.( Reintjes et al., 2002). Европейският
младежки олимпийски спортен фестивал в Северен Арагон, Испания, с участието 1500
спортисти от 43 държави е свързан със случай на менингококов менингит. Това е наложило
връщане обратно на участниците в рамките на инкубационния период на заболяването и
незабавно информиране на всички участващи страни. (Cummiskey et al. 2008). През 2015 г., по
време на световния скаутски сбор в Япония са регистрирани шест случая на инвазивна
менингококова болест сред граждани на Шотландия и Швеция. Това огнище подчертава риска от
разпространение на заболяването на международни масови мероприятия. (Kanai et al. 2017). В
периода януари - юни 2015 г. в Нигер са регистрирани 9367 случаи на менингит и 549 починали.
Тази епидемия представлява най-голямото глобално огнище досега и показва продължаващата
заплаха от разпространение на заболяването в Африка на юг от Сахара (Sidikou F et al., 2016).
Профилактиката на инфекцията е от първостепенно значение, тъй като дори след лечение с
антибиотици, смъртността от заболяването е между 10% и 50%. (Luke&d’Hemecourt, 2007).
Рискът се увеличава сред присъстващите на масови събития, техните близки и контактни лица.
Наличните ваксини се състоят от пречистени менингококови полизахариди от серогрупи А, С, Y,
W и В, които се предлагат в моновалентна, двувалентна и четиривалентна форма. Съществуват
и конюгирани менингококови ваксини, при които капсулните полизахариди са качени върху
белтъчен носител. Те създават по-дълготраен имунитет, което позволява да бъдат прилагани и
при малки деца. Имунизация срещу заболяването се препоръчва за спортисти, особено по
време на международни състезания и тренировъчни лагери, както и за онези, които тренират
отборни спортове и имат близък контакти със съотборници. Защитният ефект продължава наймалко три години с 85-100% ефикасност. (Trabacchi et al., 2015). Епидемията от менингококова
болест в малък град в Холандия е била контролирана чрез масова ваксинация на всички жители
на възраст от 2 до 20 години.
(Spaendonck et al.,1999). За периода декември 2016 г. - юни 2017 г. в Северна Нигерия е
регистрирана епидемия от менингит, със съобщени 14 518 случая и 1166 починали.
Навременната употреба на менингококови ваксини е довела до предотвратяване и ограничаване
разпространението на огнищата на заболяването. (Chimeremma et al, 2017). Ваксинация срещу
менингококова болест се изисква от Саудитска Арабия за поклонници, посещаващи Мека, както и
за сезонни работници. (Muttalif et al.,2019).
Полиомиелитът (детски паралич) е остро заразно вирусно заболяване, което може да
причини парализа за цял живот, а понякога и смърт. Причинителите, полиовируси от І, ІІ и ІІІ тип,
са с изразен невротропизъм – засягат моторните неврони в гръбначния и главния мозък.
Източник на заразата са болните и заразоносителите. Болните са най-опасни 7-10 дни преди и
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след началото на клиничните признаци, когато вирусът се намира в гърления секрет и се
излъчва в големи количества с фекалиите. Вирусът се предава от човек на човек по фекалноорален и въздушно-капков път. Клинично може да протече от асимптомно до изявено заболяване
с парализи и дори смърт. Полиомиелитът засяга предимно деца в кърмаческа и ранна възраст,
но паралитичните форми на инфекцията са по-чести при възрастните.
В световен мащаб се среща рядко и понастоящем се наблюдава само в няколко държави с
големи социални и политически проблеми. Без директен контакт с тези страни (или косвено чрез
съотборници),рискът от придобиване на тази инфекция е нисък. http://www.who.int/topics/
poliomyelitis/en.
От 3-те щама на див полиовирус (тип 1, тип 2 и тип 3), дивият тип 2 е изкоренен през 2015 г, а
тип 3 е обявен за ликвидиран през 2019 г. И двата щама официално са сертифицирани като
глобално изкоренени. Към 2020 г. остава само дивият полиовирус тип 1,който продължава да
циркулира в две държави: Афганистан и Пакистан http://polioeradication.org/polio-today/polioprevention/the-virus/. Рутинните имунизации, където циркулира дивият полиовирус, са
жизненоважни и от съществено значение за прекъсване на неговото предаване. В Афганистан
поради национална забрана за масова имунизация от м. април 2019 г., беше регистрирано
увеличение разпространението на заболяването през периода 2018–2019 г. Докато продължава
забраната за ваксинационни кампании, единствената възможност за ваксинация са рутинните
имунизации, но те са изключително ограничени в много части на страната. (Martinez Maureen et
al., 2019). В Пакистан предаването също продължава да бъде широко разпространено, като за
периода януари 2018 г. - септември 2019 г. броят на случаите нараства в сравнение с броя през
предходните 4 години. Според здравните власти една от основните причини за увеличаване
случаите на полиомиелит е мащабната кампания срещу ваксинацията, особено в отдалечени
части и бедните райони на страната. Нарастналото недоверие и съпротивата срещу
имунизацията е резултат от дезинформацията и пропагандата срещу полиомиелитната ваксина.
Предаването на тип 1 див полиовирус може да бъде спряна чрез провеждане на кампании за
имунизация, непрекъсната трансгранична координация с Афганистан и подобряване на надзора.
(Hsu et al, 2019).
В Нигерия е регистриран спад на случаите с див полиовирус тип 1 (от 1122 /2006 г. до 6 / 2014
г.). Последният случай е докладван в щата Борно през август 2016 г. В тази връзка в периода
август 2016 г. - декември 2017г. са били засилени кампаниите за перорална полиовирусна
имунизация. (Adamu et al., 2019). През август 2020 г. в резултат на постоянни и съгласувани
усилия на правителството и СЗО, Нигерия се присъедини към държавите сертифицирани без
циркулация на диви полиовируси.
Полиомиелит все още съществува, въпреки че случаите са намалели с над 99% от 1988
г. насам, от приблизително 350 000 до 22 съобщени случая през 2017 г. Намалението е резултат
от глобалните усилия за ликвидиране на болестта, но тя все още остава ендемичена за
Афганистан и Пакистан. Докато в тези страни не бъде прекъснато предаването на полиовируса,
всички държави са в риск от внос на полиомиелит. Полиовирусът може лесно да бъде внесен в
държава без полиомиелит и може бързо да се разпространи сред неимунизираното население.
Особено уязвими са страни със слаби икономически, здравни и имунизационни услуги, както и
пътувания със спортни и търговски цели. http://polioeradication.org/where-we-work/polio-endemiccountries/.
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ДИСКУСИЯ:
Разработването на ефективни ваксини за предотвратяване на паралитичен полиомиелит
е един от основните медицински пробиви на 20 век. Глобалната инициатива за ликвидиране на
полиомиелит използва два вида ваксини - инактивирана полиомиелитна ваксина , която се
поставя инжекционно и жива орална полиомиелитна ваксина , която се приема през устата под
формата на капки. Предимствата на живата ваксина са: лесно приложение, достъпна цена и
създаване на локален имунитет в червата. Друго предимство е и "имунизация" на контактните,
т.е. осъществява се предаване на ваксиналните вируси чрез изпражненията, особено интензивно
в групи от населението без изградени хигиенни навици. При живата полиовирусна ваксина се
изгражда имунитет към трите типа полиовируси още след първата доза. Наличието на местен
имунитет, който възпрепятства размножаването на дивите полиовируси в чревната лигавица на
имунизираните с жива ваксина, стои в основата на една от стратегиите на СЗО за
изкореняването на заболяването. Крайъгълен камък на стратегията е необходимостта да се
осигури високо (над 80%) имунизационно покритие на децата през първата година от живота, с
най-малко три дози орална ваксина срещу полиомиелит като част от националните програми за
рутинна имунизация. Високото имунизационно покритие с орална полиомиелитна ваксина
увеличава имунитета на населението, намалява честотата на заболяването и прави
ликвидацията му осъществима. Ако не се поддържа високо имунизационно покритие се
натрупват неимунизирани лица ,което благоприятства продължаване на разпространението на
полиовируса.
Макар и много рядко, у ваксинираните с жива ваксина или техните контакти може да се
развие ваксиноасоцииран полиомиелит, който клинично е неразличим от полиомиелита,
причинен от дивите вируси. Приема се, че е резултат на генетичната нестабилност на
полиовирусите и появата на мутации или „връщане“ на ваксиналния вирус към повирулентен(инвазивен) щам. Появата на случаи на полиомиелит, причинени от циркулиращи
ваксинални щамове е рядка и се среща там, където имунизационното покритие с орална
полиовирусна ваксина е ниско и ваксиналният вирус връща своята невровирулентност. Осем
държави (Демократична република Конго, Индонезия, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Папуа Нова
Гвинея, Сомалия и Сирия) съобщават за 210 случая на ваксиноасоцииран полиомиелит за
периода 2017–2019 г.). (Greene et al., 2019). Нигерия все още се бори с циркулиращия
ваксинален полиомиелит тип 2. За да се спре предаването му е необходимо да се поддържа
високо имунизационното покритие в цялата страна. https://www.afro.who.int/news/polio-certificationsustaining-victory-increased-vaccination-and-surveillance-security. Огнище на полиомиелит е обявено във
Филипипите през 2019 г., което е наложило масова имунизация на всички деца. Съобщени са два
случая, причинени от ваксинален полиовирус тип 2. https://www.who.int/csr/don/24-september-2019polio-outbreak-the-philippines/en/. През същата година Министерството на здравеопазването на
Малайзия обявява първи случай на полиомиелит в страната от 1992 г. Изследванията
потвърждават,
че
вирусът
е
генетично
свързан
с
циркулиращият
във
Филипините.http://polioeradication.org/where-we-work/malaysia.
За да се избегне риска от развитие на ваксиноасоцииран полиомиелит, в райони
сертифицирани от СЗО като свободни от полиовирус не се прилага жива ваксина. В рутинните
имунизационни схеми на тези страни е включена инактивирана ваксина. През последното
десетилетие всички страни от Европейския съюз постепенно са преминали от жива към
инактивирана ваксина. Страните, свободни от полиомиелит, трябва да продължат да осигуряват
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високи нива на имунизационно покритие, за да предотвратят възстановяване разпространението
на полиовируса чрез внос от други страни. Това може да се случи чрез международни пътувания,
миграционни процеси или подгрупи от населението, отказващи имунизация. За намаляване
риска от внос на вируса в свободни от полиомиелит райони, СЗО препоръчва преди пътуване
жителите и посетителите на страни, в които съществува риск от заразяване да се имунизират с
допълнителна доза полиомиелитна ваксина. СЗО непрекъснато актуализира списъка на страните
със и без полиомиелит, както и регионите, свободни от полиомиелит.
Инактивираната ваксина не се препоръчва за рутинна имунизация в ендемични за
полиомиелит страни или в развиващите се страни с риск от внос на полиовирус, тъй като не
спира предаването на вируса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В зависимост от местоназначението, вида и продължителността на пътуването трябва да
се вземат предвид ваксинации показани за ендемични дестинации като жълта треска,
менингококов менингит, полиомиелит, коремен тиф и др. Ваксините срещу жълта треска и
менингокова инфекция са с висока степен на защита (> 95% ) след прилагане на еднократна
доза (Sturchler&Steffen, 2001).
Ваксинациите са лесен и високоефективен начин за превенция здравето на пътниците.
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ИНОВАТИВНИ WELLNESS ТЕРАПИИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗНИ ПРОБЛЕМИ
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Национална спортна Академия „В. Левски“
Ключови думи: мануална терапия, термотерапия, остеохондроза, зоново насочена
рекреативна двигателна активност.
ВЪВЕДЕНИЕ
Разнообразни хронични болки съпътвстват динамичното ни ежедневие (Trendafilov et al.,
2013; Dimitrova, 2018; 2019; Polimenov, 2018). Специфичните болки в гърба са все по-често
явление в живота на всеки човек (Nesheva, 2016; Димитрова, 2018; 2019; Ignatova, 2020; Ivanova,
2019). На този проблем са посветени стотици медицински и немедицински изследвания, но
лекарите и учените така и не могат да стигнат до консенсус относно произхода на тези болки
(Dimitrova, 2018а; 2019c; 2020; Ignatova&Iliev, 2020; Ivanova, 2019a; Nesheva, 2019; Polimenov,
2019). Свързват ги с прищипване и възпаление на гръбначно – мозъчните нервни пътища или
окончания, с преохлаждане или течение, с резки движения или тежки физически натоварвания, с
вирусни или инфекциозни заболявания. Въз основа на диагнозата лекарят предпива съответното
лечение. Възниква проблем какво да се предпише, ако причините са много и всичките са
условни. Водещи автори посочват, че за това няма обща гледна точка както няма определено
лекарство или метод на лечение.
Най–разпространените диагнози, които лекарите поставят при болки в гърба са:
спондилоартроза, спондилоза, ломбаго, дискови болести и други. Тези диагнози като правило се
поставят въз основа на заключенията на рентгенолозите. Други свързват проявата на болки в
гърба с доста голямата система на съединителната тъкан, непосредствено свързана с
тръбначния стълб.
Болката се появява в меките окологръбначни тъкани, към които се отнасят мускулите,
сухожилията, връзките, фасциите. Защо меките? Тези тъкани се състоят предимно от вода и чрез
рентгеновата снимка не може да се представи тяхното състояние. В такива случаи диагнозите,
поставени от лекарите за обяснение на болките в гърба звучат така: ревматизъм на меките
тъкани, миалгия, миозит, фиброзит, тендиноза, тендинит.
МЕТОДИКА
Настоящото изследване е посветено на остеохондрозата, следвайки нашата
персонализирана експертиза от Уелнес (Wellness) терапиите в частната ни практика през
последните години. В този материал споделяме своя дългогодишен опит на терапевт при
лечение на болките в гъба.
Остеохондрозата не е болест. Тя е разплата за неразбирането и непознаването на
нуждите на собствения ни организъм. Това е последствие на съвременния нячин на живот, при
който всеки втори човек има такива оплаквания. Расте количеството на обезболяващи лекарства
за болки в гърба. Явно защото моментното облекчаване на тези болки е започнало да се смята
от повечето специалисти за излекуване на остеохондрозата. Макар, че се получават рецидиви и
хората страдащи от тях са принудени да слагат какви ли не колани и да изпълнват съветите на
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лекарите за огрничаване на физическата дейност, именно този подход към нещата устройва
повечето хора.
Моята практика в работата ми с млади и възрастни пациенти показва все повече
снижаване на възрастовата граница на това заболяване. Забелязва се в детска и юношеска
възраст вследствие на лошите стойки, обездвижването и лошите хранителни навици. Поради
тези причини се понижава качеството на живота. Нещо повече, идва момент, когато лекарствата
не помагат, макар че количеството им нараства.
Повечето хора имат илюзии по отношение на здравето си. Питат се откъде са се взели
болките в гърба. Задачата на всеки човек е да избере пътя си. Дали да се лекува до
самоунищожение, сменяйки едни хапчета с други или да възстанови здравето си като се откаже
от тях.
Здравето е труд
Трудът е търпение
Търпението е страдание
Страданието е очистване
Очистването е здраве
Всички точки от този алгоритъм за възстановяване на здравето влизат в основота на
wellness философията и културата за изграждане и поддържане на по – добро здраве,
независимо от възрастта.
Обект на изследване са 30 човека – мъже и жени, с доказана клинична диагноза
остеохондроза.
Първата група се състои от 10 мъже и жени на възраст 35 – 40 години. В тази група е
проведен лечебен масаж, включващ мануална терапия и хиро практика, термален масаж и
комплекс от упражнения за мобилизация на всички мускулни групи.
Втората контролна група се състои от 10 мъже и жени на възраст 50 – 60 години. В тази
група е проведен същия комплекс от терапии.
Третата контролна група се състои от лица над 60 годишна възраст, при които е
приложен същия терапевтичен комплекс.
Болните са с оплаквания от болки в гърба, в ставите и мускулите. При всички пациенти са
направени по осем процедури с два или три дни почивка между всяка процедура, за да има
възможност организма да се възстанови. Възстановителният период след процедура е 24 до 48
часа. За отчитане ефективността на прилаганата методика са приложени следните методи:
1. Мануално мускулно тестване.
2. Визуална оценка на болката.
Използвани wellness терапии:
1. Мануална терапия – хиропрактика
2. Масажно термално легло (Фиг. 2)
3. Легло за термална пунктура (Фиг.1)
4. Фит гимнастика за стимулиране на всички мускулни групи

Фигура 1. Масажно термално легло
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Полученият резултат се обяснява с изразения болкоуспокояващ и мобилизиращ ефект на
Уелнес (Wellness) терапията. Оригиналният ни опит комбинира наместването на ставите,
последвано от локални мануални (масажни) техники.
Таблица 1.Регистрирани резултати на болка в различни възрастови категории

Резултати от изследване на болката
9

9,3

9,5

0
НАЧАЛО

1,5

1,2
КРАЙ

35/40 г.

0

0

0

НОРМА

50/60 г.

над 60 г.

Комбинираното въздействие (фиг.3-6) води до подтискане на болковата симптоматика,
което от своя страна подобрява възможността за движение на ставите. Пациентът усеша
непосредствено след прилагането на Уелнес (Wellness) терапията облекчение, подобрена
подвижност и лекота.

Фигура 3. Упражнения за разтягане
на врат и гръб (торакс)
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Фигура 5. Упражнения за стабилизиране
на кръстните (лумбални) прешлени

Фигура 6. Упражнения за стабилизиране и
корекция на долната част на гърба

По-добрите данни на пациентите от експерименталните групи дават основание да се
приеме, че приложената оригинална Уелнес (Wellness) терапия от съчетание на термален
апаратурен с мануален масаж и специализирана, зоново насочена гимнастика е със значим
положителен ефект за облекчаване и премахване на хронична болка в гърба.

Фигура 7. Упражнения за зоново засилване
на мускулатурата и стабилизиране на прешлени

Фигура 8. Упражнения за зоново засилване
на мускулатурата в гърба и кръста

Нашето проучване доказва лечебен ефект с продължителна устойчивост във времето и
профилактични поддържащи процедури през 3 месеца.
ДИСКУСИЯ
Нашата оригинална практика прилагаме върху широк диапарон на клиенти от млади до
възрастни и разновиден личен дневен режим. При над 87% от нашите клиенти се установява все
по-често снижаване на възрастовата граница на тези хронични опраквания, които в рамките на
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една година прерастват в заболяване, нуждаещ се от много по-комплексни въздействия, дълъг
терапевтичен период и повишени разходи.
Установено е наличие още в детска и юношеска възраст, като следствие на лошите
стойки при писане или пред компютъра, обездвижването и лошите нездравословни хранителни
навици. По тези причини се понижава качеството на живот от липсата в училищна и семейна
среда на Уелнес (Wellness) култура. Силно негативна, но широко разпространена практика е
когато лекарствата не помагат, макар че количеството им нараства.
Повечето хора имат илюзии по отношение на здравето си. Питат се откъде са се взели
болките в гърба. Задачата на всеки човек е да избере пътя си. Дали да се лекува до
самоунищожение, сменяйки едни хапчета с други или да възстанови здравето си като се откаже
от тях.
Здравето е труд!
Трудът е търпение!
Търпението е страдание!
Страданието е очистване!
Очистването е здраве!
Всички точки от този алгоритъм за възстановяване на здравето влизат в основота на
wellness философията и културата за изграждане и поддържане на по–добро здраве, независимо
от възрастта.
Анатомия на остеохондрозата:
Гръбначният стълб е основата на тялото. Той не е само дискове и прешлени. Това са и
мускулите и връзките, и съдовете и нервите. Цялата съдова система на човешкия организъм се
намира вътре в мускулите, които спомагат за транспортиране на кръвта и лимфата до
местоназначението им – мозъка, сърцето, вътрешните органи, междупрешленните дискове и
ставите. Това означава, че човк, който не упражнява мускулите си, спомага за тяхното
отслабване (атрофия). Атрофирайки мускулите свиват обема си. Това означава, че съдовете и
нервите, преминавайки през тези мускули, също се свиват и кръвопотокът и храненето на
органите и ставите се влошават. По този начин страда не само гръбнакът, но и всички стави и
целия организъм. Така изпълнението на упражнения от време на време и то за кратко, спомага
за отлагане на остеофити по гръбнака, междупрешлените дискове и ставите в тялото изсъхват.
Остеохондрозата е един вид ръжда на гръбначния стълб и ставите, която се натрупва в
течение на живота при недостиг на вода, на движение, напрягане и разтягане и лошо хранене.
Външно човек с развиваща се остеохондроза изглежда здрав, макар да не може да се наведе и
да докосне пода. „Ръждясали“ са ставите на гръбначния стълб, а дълбоките мускули са се
втвърдили. Мускулната недостатъчност вече се появява на 20 – 22 години. Отива си силата,
издръжливостта, гъвкавостта, а човекът смята изгубването на тези функции за нормално. Ако
неочаквано му се наложи да се наведе, при това няколко пъти, посещението при лекаря е
неизбежно. И нататък, както си му е редът – хапчета, физиотерапия, корсет.
При спортистите болките в гърба са дори по – чести. И то при великолепно развити
мускули и редовни тренировки на тялото.
В съвременната медицинска литература, остеохондрозата е заболяване, при което
протичат разнообразни дистрофични процеси в резултат се увреждат прешлените и
междепрешлените дискове. Дистрофията е нарушение на храненето, за което отговарят
произволни мускули. При атрофия дори само на един мускул се появявя“дупка“, в която се
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просмуква болестта. Но отделно взетият мускул, ако няма пряка травма не атрофира. Атрофират
няколко мускула наведнъж, носещи храната към различни органи и тъкани. Този процес е
хроничен. Затова, когато видим на рентгенограмата дистрофични изменения на прешлените и
дисковете, т.е. остеохондроза, едновременно с това се забелязват и други нарушения.
Например: ако се виждат изменения в шийния дял на гръбначният стълб, съпроводени с
болки в шията, това като правило е съпътствано от главоболие и виене на свят, изтръпване на
пръстите на ръцете, депресия, повишаване на вътречерепното налягане.
Ако се наблюдават дистрофични изменения в гръдния дял на гръбначният стълб,
тогаваосвен болката между лопатките може да има исхемия на миокарда с аритмия или
стенокардия, проблеми с белия дроб или бронхите.
Дистрофичните изменения в поясния дял, освен болките в кръста са съпроводени от
простатит при мъжете, възпаление на тръбите при жените, бъбречно – каменна болест и други
заболявания.
На 35 – 40 години при хората, които не се грижат за запазване на мускулите се
наблюдават груби изменения в структурата на гръбначният стълб, ако не се смятат измененията
в отделните междупрешлени дискове, наричани протрузии или хернии. И като правило на тази
възраст започват главоболия, простатит, нарушения в артериалното налягане в зависимост от
зоната на поражение.
На 50 години се наблюдава загуба на 40% от мускулната тъкан, на нейно място се
появява свръхтегло и мощен мастен слой. Като правило на тази възраст хората вече не могат да
се наберат, да направят лицева опора или да пробягат определено разтояние, т. е. Да изпълнят
нормативите за здрав човек. На рентгинограмите на такива хора се наблюдават груби
деформации на гръбначният стълб, т. е. деформираща остеохондроза, хернии на дисковете,
остеофити, изместване на прешлените, стеснение на гръбначния канал. Нестабилното
артериално налягане преминава в постоянна хипертонична болест.
На 60 години човек няма вече с какво да живее. Иска да живее без да губи качеството на
живот, което е имал на 30 години. Обича да разказва какъв спортист е бил или колко е била
стройна. Но не иска да се възприеме в сегашния си облик, още по–малко да признае вината си.
Така остеохондрозата или заболяването на гръбначния стълб не е отделно заболяване, а маркер
за отношението на човека към собствените си мускули и тяло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основание на представените резултати, техния анализ и предложената по актуалната
тема за болка в гърба, си позволяваме да направим следните изводи в заключение на настоящия
оригинален материал:
1. Мануалната терапия (хиропрактика), последвана с активна термална терапия оказва
положително въздействие върху функционалното състояние на пациентите с
остеохондроза.
2. Приложената комплексна wellness методика води до подобряване на обема на движение
във всички стави.
3. Мекотъканните мобилизации оказват изразен противоболков ефект и с успех могат да се
включат в лечение на болковия синдром при пациенти с всички гръбначни и ставни
заболявания.
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ВЪВЕДЕНИЕ
В условията на реформите в българското общество все по актуален е въпросът за
прилагането на здравословни практики за постигане високо качество на живот (Kънева, 2009;
Димитрова и кол., 2018; 2020; Игнатова 2018; Nesheva, 2016; Ivanova, 2019). Множество водещи
автори провеждат изследвания за доказване ефективността на Рекреативните и Уелнес
(Wellness) програми, продукти и услуги (Trendafilov et al., 2013; Dimitrova, 2017; 2019; Nesheva,
2019; Ivanova, 2019a; Polimenov, 2019; Димитрова, 2019; 2019б; Ignatova & Iliev, 2020). Сред
всички тях, най-висок социален импакт имат програмите и Уелнес (Wellness) въздействия
осигуряващи устойчивост на здравето на децата и учениците (Dimitrova, 2019a; 2019b; Ignatova,
2020). Търсят се Рекреативни и Уелнес (Wellness) иновативни методи, програми, комплекси от
упражнения насочени към физическата дееспособност, мотивацията и двигателна активност на
младите хора по целия свят (Dimitrova, 2018; 2020; Димитрова, 2019а;). Съвременните
потребности предполагат политическа и личностна мотивация за активизиране на физическото
култура и спорт (Dimitrova, 2018a; Polimenov, 2018; Ignatova&Iliev, 2020). С въвеждането на трети
час по физическо възпитание се осигури разширяване възможностите за двигателна активност
сред децата. Това се реализира чрез модулно обучение, което позволява усвояване на различни
видове двигателни активности в зависимост от желанието и индивидуалната подготовка на
учениците, както и от инфраструктурните и материални възможностите на конкретното училище.
Възможностите за вариантност на съдържанието и многообразието на формите позволяват
цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ориентация на учениците, интересите и
потребностите им.
МЕТОДИ
Целта на настоящата статия е да се изследва влиянието на спортно-подготвителните игри,
с интерактивен характер в часовете по физическо възпитание и спорт и да се установи какво
влияние оказват те върху двигателната дееспособност на учениците от десети клас.
Задачите които се оформиха на базата на така формулираната цел са:
Да се направи теоретичен анализ на научна литература, свързан със спецификата на
работа с ученици в гимназиален етап при практикуване на спортни игри
Да се изготви инструментариум за проверка и оценка на уменията и отношението на учениците
към спортните игри. Да се анализират резултатите и да се направят изводи
При осъществяване на задачите бе използван методът на педагогическо наблюдение,
както и тестове за установяване нивото на физическа дееспособност и анализ на получените
резултати от направените тестове. Изследването се организира и проведе с ученици от
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десети клас в 97-мо СУ „Братя Миладинови“, гр. София. Общия брой на включените в
изследването ученици бе 48, които бяха разпределени в две групи: експериментална (Е) и
контролна (К), във всяка група по 24 ученика. На фигура 1 е изразено съотношението на
момчета и момичета в двете групи.
Е гр.

момчета

момчета
момичета

К гр.

момичета

38%

42%
58%

62%

Фигура 1 Съотношение между момичета и момчета в групите

МЕТОДИ
В контролната група работехме по стандартна методика за обучение в урока по физическо
възпитание и спорт, а в експерименталната група работехме по методика, включваща спортни
игри с интерактивен характер.
Таблица 1 „Бягане 200 м/сек.“ - издръжливост
Е група
момичета
начало
край
50,00
47,50
45,00
43,00
65,02
61,05
51,80
49,85
50,81
48,06
56,07
52,00
57,00
54,12
41,00
39,30
41,00
38,95

момчета
начало
край
43,82
41,02
38,35
36,02
42,74
38,15
36,00
34,85
46,25
42,55
50,79
46,15
43,02
40,25
34,00
32,04
41,00
38,42
41,12
38,00
49,76
44,68
44,00
41,02
41,00
39,64
43,15
40,00
40,25
39,18
Средно:50,85 Средно:48,20 Средно:42,35 Средно:39,46

За по-резултатно протичане на игрите спазвахме изискването за съставяне
на равностойни отбори, както по брой, така и с приблизително еднакво ниво на
физическа и техническа подготовка. От значение бе правилното редуване на
натоварването с почивката.
Игрите бяха застъпени във всички части на урока, като цялото занимание протича в игрова
форма. Измерване на физическата дееспособност бе направена в началото и в края на
изследването. На таблица 1 са показани получените резултати от проведеното изследване на
издръжливостта на момичета и момчета от експерименталната група - „Бягане 200 м/сек.“
На таблица 2 са показани получените резултати от изследването на издръжливостта на
момичета и момчета от контролната група – „Бягане 200 м/сек“.

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
47

2021 / 1

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

Таблица 2. Бягане 200 м/сек. – Издръжливост
К група
момичета

момчета

начало

край

51,00
48,25
62,54
52,08
51,00
55,07
57,03
42,02
41,00
41,05

50,00
47,85
60,25
51,75
49,65
53,68
55,85
42,00
39,86
41,00

Средно:50,10

начало

Средно:49,19

44,02
41,00
43,74
38,00
46,52
51,00
45,02
34,00
43,25
41,85
49,00
44,03
41,15
42,08
Средно:43,19

край
43,85
40,05
42,25
37,65
45,02
49,58
44,05
34,00
41,85
41,00
47,95
43,18
41,06
42,00
Средно:42,39

На таблица 3 са показани резултати от изследването на бързина - момичета и момчета
от експериментална група - „Бягане 30 м/сек“.
Таблица 3. Бягане 30 м/сек.
Е група
момичета
начало
7,80
5,23
5,70
10,09
6,06
6,08
6,94
5,39
5,40

момчета
край
7,02
4,95
4,34
8,43
5,33
5,17
5,00
4,93
5,03

начало
край
5,15
4,03
4,94
3,92
5,66
4,05
5,014
4,13
5,83
4,05
5,59
3,96
5,58
4,25
4,44
3,90
6,08
4,00
5,83
4,16
4,35
4,08
5,25
4,15
5,65
4,20
5,78
4,35
4,66
4,06
Средно:6,52 Средно:5,58 Средно:5,32 Средно:4,09

На таблица 4 са показани резултати от изследването на бързина - момичета и момчета от
контролна група - „Бягане 30 м/сек“.
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Таблица 4. Бягане 30 м/сек“
К група
момичета
начало
7,62
5,00
5,85
11,00
6,22
6,15
7,00
5,55
5,60
5,38

момчета

край
7,60
4,85
5,80
10,00
6,20
6,00
7,00
5,48
5,52
5,30

начало
край
5,20
5,09
4,84
4,25
5,26
5,06
4,88
4,25
6,00
5,65
5,80
5,08
5,92
5,82
5,00
4,93
6,25
5,95
6,02
5,65
5,12
4,85
4,84
4,55
5,60
5,02
5,07
4,88
Средно:6,54 Средно:6,36 Средно:5,41 Средно:5,07

На таблица 5 са показани резултатите от изследването на силата на горни крайници момичета и момчета от експериментална група –„Хвърляне на плътна топка 3кг/см“.
Таблица 5 . Хвърляне на плътна топка 3кг/см
Е група
момичета
начало
285
370
478
440
426
384
655
514
420

момчета
край
292
385
481
450
434
405
662
520
431

начало
740
720
900
740
500
502
806
975
754
865
830
792
960
645
795

край
752
730
912
765
518
510
818
984
766
873
841
780
970
654
803

Средно:441,33 Средно:451,11 Средно:768,27 Средно:778,40

На таблица 6 са показани резултатите от изследването на силата на горни крайници момичета и момчета от контролна група - „Хвърляне на плътна топка 3кг/см“
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Таблица 6 . Хвърляне на плътна топка 3кг/см
К група
момичета
начало
274
378
465
450
515
420
580
545
442
340

момчета
край
280
379
470
455
519
423
584
542
444
343

начало
край
742
744
725
729
905
908
745
750
506
512
504
507
796
800
976
978
755
756
872
873
845
844
768
771
955
958
642
642
Средно:440,90 Средно:443,90 Средно:766,86 Средно:769,43

На таблица 7 са показани резултатите от изследването на силата на долни крайници на
момичета и момчета от експериментално група - „Скок на дължина от място с два крака /см“
Таблица 7. Скок на дължина от място с два крака /см
Е група
момичета
начало
105
159
157
102
128
112
138
110
162

момчета
край
115
164
162
110
134
118
142
117
167

начало
168
205
186
210
171
144
218
218
174
245
217
158
184
180
186

край
174
212
191
216
178
152
221
220
182
249
222
162
190
188
192

Средно:130,33 Средно:136,56 Средно:190,93 Средно:196,60
На таблица 8 са показани резултатите от изследването на силата на долни крайници на
момичета и момчета от контролна група - „Скок на дължина от място с два крака /см.
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Таблица 8 . Скок на дължина от място с два крака /см
К група
момичета
начало
112
152
155
115
114
128
120
145
118
132

момчета
край
115
156
159
119
118
132
125
149
122
136

Средно:129,10

Средно:133,10

начало
172
200
184
210
175
140
242
210
160
230
224
162
172
180
Средно:190,07

край
177
202
187
212
179
150
242
212
165
231
225
169
174
184
Средно:193,50

Методика за проследяване и обработка на получената емпирични данни. Установените
крайни данни от изследването на издръжливостта от теста “Бягане 200 м, за време“ са отразени
на фигура 2.
При анализа на данните, получени в края на изследвания период, се наблюдава
подобряване на резултатите на учениците от експерименталната група, в сравнение с
контролната група. Констатираната разлика при момчетата от 2,89 сек. - 0,80 сек., е в полза на
експерименталната група. Аналогично е състоянието на резултатите при момичетата.
Установената разлика от 2,65 сек.- 0,91, е в полза на експерименталната група.
Бягане 200 м/сек

2,89

2,65
0,91

0,8

МОМИЧЕТА

МОМЧЕТА
Е гр.

К гр.

Фигура 2. Сравнителни крайни данни от изследването на издръжливостта “Бягане 200 м/сек.
Анализът на получените средни стойности на издръжливостта в края на изследвания
период показва, че повишаването на мотивацията при участието в спортните игри с интерактивен
характер, води до подобряване на аеробните възможности и засилване на активността на
учениците. От данните на фиг. 3 налице е значителна разлика в развитието на бързината, която
и при двата пола е в полза на експерименталната група. За момчетата тя е 1,23 - 0,34 сек., за
момичетата 0,94 - 0,18 сек.
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Бягане 30 м., (сек.)

1,23
0,94
0,18

0,34

момичета

момчета
Е гр.

К гр.

Фигура 3. Сравнителни крайни данни от изследването на бързина “Бягане 30 м/сек
Осъщественият анализ на получените средни стойности на бързината в края на изследвания
период показва, че системното въздействие чрез прилагане на интерактивни подвижни игри в
значителна степен подобрява бързината на обучаваните. Това повишава резултатите,
усъвършенства техниката на изпълнение при бягане и подобрява координацията.
Сравнителните крайни данни, получени от изследването с тестовете “Хвърляне на плътна топка 3кг.
с две ръце над глава” и “Скок на дължина от място с два крака”, за отчитане на силата на горните и
долните крайници са изобразени на фигура 4. Налице е значителна разлика в постиженията между
двете групи, като тя е в полза на експерименталната група, в която са отчетени по-добри резултати
в сравнение с контролната. На тази възраст момчетата в края на експеримента имат разлика в
постиженията на „Хвърляне на плътна топка 3кг/см.“ от 10,13см, в сравнение с контролната гр. –
2,57см., а при момичетата установената разлика е 9,78см. при контролната гр. – 3,00 см.
Подобряване се наблюдава и при скока на дължина в експерименталната група, в сравнение с
контролната. При момчетата разликата е 5,67см. при контролната гр. – 3,43см., а при момичетата
подобрението е с 6,23 см. при контролната гр. – 4, 00 см.

10,13

9,78

6,23
3
МОМИЧЕТА

4

2,57
МОМЧЕТА

МОМИЧЕТА
Е гр.

5,67
3,43
МОМЧЕТА

К гр.

Фигура 4. Сравнителни крайни данни за силата на горни и долни крайници “Хвърляне на плътна
топка 3 кг/см. c две ръце над глава” и “Скок на дължина от място с два крака”/см/.
В основата на обучението е обменът на стратегии за дейност, в резултат на което се изгражда
обща концепция за решаване на познавателни и практически задачи. Акцентира се от пасивното,
механично усвояване на двигателните задачи към обучение с опора върху натрупване на собствен
опит и осмислянето му. Вследствие на това се подобрява техническото изпълнение на изучаваните
упражнения, нарастват силата на ръцете и раменния пояс и взривната сила на долни крайници.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можем да се каже, че приложеният модел на интерактивна образователна
методика, ориентирана към целите на съвременното обучение и проведена в определените по
учебен план уроци по физическо възпитание и спорт има решаващо значение за ефективността на
учебния процес. Тя оказва положително влияние върху комплексното развитие на учениците и в
съчетаване с традиционната методика подобрява двигателната активност и съдейства за
повишаване нивото на физически качества.
Също така се отчита повишение на мотивацията, като резултат от активното взаимодействие
на релацията „учител – ученик“ чрез включване в различни форми на интерактивно обучение. Това
благоприятства усъвършенстването на техническите похвати и прийоми при отделните спортове и
спортни дисциплини и подобрява общата координация, в следствие на което се повишават
функционалните способности и физическите показатели на учениците.
Сравнителният анализ на резултатите преди и след експеримента показват следните
тенденции:
1. При двете изследвани групи се наблюдават, положителни промени в развитието на основните
двигателни качества.
2. Данните сочат, че в експерименталната група, където е приложена методика на обучение с
игри с интерактивен характер, се наблюдава повишение на изследваните показатели, в поголяма степен в сравнение с тези от контролната група.
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НИШОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
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Ключови думи: Нишов туристически продукт, дезинтерекция, нишов туризъм, технико –
технологичните похвати, Критериите за оценка на качеството, иновативни смарт технологии
ВЪВЕДЕНИЕ
Туристическата услуга и продуктовият асортимент не са вече уникално конкурентно предимство на
туристическите пазари, където изискванията на потребителите непрекъснато нарастват (Маринов,
2011; Димитрова и кол., 2020; Dimitrova, 2018а; 2019c). Важното в предлагането е разнообразно
съдържание, устойчиви и конкурентоспособни продукти за Нишов туризъм (Димитрова, 2018;
Dimitrova, 2017, 2018; Игнатова, 2018; Ivanova, 2019, Ignatova&Iliev, 2020; Dimitrova, 2020). Високото
качеството на продукта, във всички социални сфери се определя от инструментите в
производството (Кънева, 2009; Dimitrova, 2019, 2019а, 2019b; Ivanova, 2019a; Ignatova, 2020). В
Нишовия туризъм качеството се влияе от съдържанието на здравословни продукти и стандарта
който се поддържа по време на организация на обслужване на клиентите (Полименов, 2018;
Димитрова, 2019) Гъвкавия нишов туристически продукт се стреми към удовлетворявате на
туристите чрез внедряване на иновативни технологии. Мениджмънта се насочва към подобряване
на критериалностите по операциите, (Tzschentke et al., 2008), засилване на тяхната ефективност
водеща до оценка на качеството. Критериите за оценка на качеството навлизат в производствения
процес и са ключов фактор за пазарен успех.
Все повече компании се насочват към задоволяване на авантюристичните желания на туристите,
както и към предлагане на нишови туристически продукти без посредник/дезинтеррекция/.
Иновативните смарт технологии напълно отговарят на изискванията на туристите и са едни от
факторите за пазарен успех (Полименов, 2018). Очакванията от вложените иновации и технологии и
количеството предлагани иновативни продукти на пазара вследствие на достъп до информация
създава възможност за бърз избор на нишов туристически продукт. При избора на нишов
туристически продукт над 70% от американците се насочват към нишов туризъм в автентична среда
с отлични условия, като осъществяват резервациите си директно с туристическите места.
Кривата на очакванията /търсенето/ на нишови иновативни туристически продукти може да
се измести наляво или надясно при промяна на интереса на туристите, под влияние на рекламата,
дизайна и технологичните нововъведения. Нишовата туристическа дейност все повече се насочена
към нови мероприятия в контекста на глобалната иновационна икономика. Предизвикателствата на
азиатски и китайски нишови туристически продукти са възможност за увеличаване на конкуренцията
и засилват критериалностите на операциите както и технико – технологичните похвати за развитие.
МЕТОДИКА
Възможностите на нишовия туристически продукт осигуряващ високо качество и висок
страндарт на обслужване са в правилно ориентираната фирмена политика и стратегия, която
създава и респектиращ инструментариум за въздействие върху конкурентоспособността на
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нишовата туристическа дейност. Практическата реализация като част от сложен процес е обвързана
с целите, подцелите и приоритетите при производството и потреблението и отговаря на определена
методика и стандарти за работа (Рибов и кол., 2007). Критериите трябва да са част от методиките и
да създават възможност за байпасиране за допълване на стандартите. Фирмите конкуренти в една
сложна среда постоянно се стремят до достигане на изискванията на пазара и дизайна на нишовия
туристически продукт. Методиките за иновиране в структурата на производство и прецизиране на
критериите на нишовия продукт са в основата на засилване на конкурентоспособността на нишовия
туризъм.
Внедряване на по-високи технологични фактори води до подобряване на критериите и
постигане на по-високо качество на продукта, а от тук и намаляване на технологичните разходи за
производство. Изискванията на структурата и стандарта трябва да отговарят на заложените
спецификации и критерии и да се спазват (Рибов, 1997). При иновиране на структурните фактори и
нормалите по заложените стандарти се проверява съответства ли нишовия туристически продукт на
издадения сертификат за качество. Със съпоставянето на иновациите в машините и технологиите с
иновациите в технологията на обслужване се вижда че резултатите при съпоставяне на
количествените с качествените параметри, за машините и технологиите са по-точни, докато при
обслужването измеримостта на качеството търпи формална необективност. Като за откриване и
налагане на нови нишови туристически продукти в туризма са необходими промени на редица
критерии.
Методиката позволява на менажерите или да увеличат търсенето на нишов туристически
продукт при константна цена или да увеличат цената като запазват търсенето. С други думи или да
увеличат количеството на предлагане /обема/ като спазват критериите и оборота при ниска цена
или да се намали произвежданото количество като се увеличи цената и в двата случая при пълно
запазване на концепцията на предлагания нишов продукт /стратегията/. Следователно, управление
на качеството в производствения процес и предлагането е функция от спазване на критериите,
което води и до подобряване на качеството на предлаганата услуга и повишаване на нейната
конкурентоспособност. Извода е, че определящите фактори са обвързани с критериите за качество
и трябва да са функция от прилаганите стандарти. Ускоряване на обслужването води до
усъвършенстване на критериите подобряване на технико-технологичните стандарти и увеличаване
на ефективността.
РЕЗУЛТАТИ
Новите нишови туристически продукт създават и нови възможности за получаване на
печалба, но и изискват много промени, както в компетенциите на персонала така и при
демонстрация на продукти и работа с клиентите. Иновативните стратегии се постигат с промяна на
структурата-технологията (Garelli, 2002), на нишовите туристически продукти и стандарта-обхвата на
заложените критерии. Прилагане на нови знания са и нови възможности за потребителите и повисока степен на конкурентоспособност на нишовия туристически продукт. Чрез наблюдения и
анализи се констатират възможностите за пристъпване към иновиране на факторите за
производство с отчитане на най-силно влияещите фактори върху производствения модел.
Иновирането на факторите за производство оказват влияние върху качеството на цялостния процес,
което има отражение върху качеството и цената на нишовия туристически продукт и е предпоставка
за по-висока конкурентоспособност. При изследвания модел се доказва на практика че по-високите
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иновации водят до по-високо качество и цена на продукта, което води и до по-висока
конкурентоспособност (виж фиг.1).

Фигура1. Вложени Иновации, съпоставими на качеството и цената на база, коефициента на иновативност
/Iи/ и коефициента на конкурентоспособност /Iк/ по „Innovations in Restaurant management.”

На графиката се вижда че умението да се внедряват нови технологии води и до създаване
на нови продукти, което въвлича нови методи на организация и управление и навлизане в нови
пазарни ниши. Най-висока иновативност /Iи/ имаме при модел 1/А/, което води до по-добро качество
и цена на предлагания продукт и до по-висока конкурентоспособност /Iк/ (Полименов, 2014).
Производството на нови продукти създава и проблеми в търсене на иновативни технологии на
обслужване при предлагането и води до промяна на критерийте на обслужване. Предизвикателства
са в процеса на проектиране на технологията на обслужване и трудностите идват от
невъзможността да се пресъздават и да се описват нишовите дизайнерски форми на обслужване.
За опростяване на сложните процеси се пристъпва към управление на рисковите, които се разбиват
на определени детайли-критерии като се идентифицират вътрешните специфичности на всеки
процес. Набляга се на най-важните стъпки в процеса на обслужване, както във видимата зона за
клиента така и в невидимата зона, пренебрегването на порядъка на операциите създава неловкост
при техниките на работа. Непълнотите в обслужването не трябва да се излагат във видимата зона,
наблюдението на процесите от консуматорите трябва да се препокрива с очакванията и да буди
учудване, а не разочарование. Следователно сложните процеси при технологията на обслужване
трябва да се пресъздават точно без колебание и да се експонират многократно без промяна. За да е
качествен нишовия туристически продукт, посочените елементи трябва да отговарят на определени
критерии, което означава да се стандартизират, за да се измерват и оценяват. В областта на
качеството имаме задължителни практики, като системата ISO 9001 и системата ISO 22000
/безопасност на храните, HACCP/.
Фирмите се стремят да спазват въведените системи за контрол на качеството. При спазване
на критериите за качество се достига да подобряване на разходоемкоста спазване на технологиите
и не допускане на излишък. При не спазване на някои от критериите се допуска ускоряване на
наблюденията и измерванията с цел достигане на въведения стандарт. Въвеждане на стандарт за
нишовия туристически продукт ще създаде възможност за отчитане на грешки и колебания и ще
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създаде възможност за елиминиране на негативните процеси. Нишовите туристически системи
трябва да имат възможност:
 Да отговаят на очакванията на туристите;
 Критериите да са гъвкави и ефективни;
 Стандартите да са фунционални;
 Факторите да се иновират динамично;
 Стандартите да са аналитични;
Достатъчно е да се проверени един критерии от контрол на качеството и да се установи дали
стандартите са покрити. Важна е обратната връзка между производствения процес и реализацията
тя винаги трябва да отговаря на проектирания нишов туристически продукт. Въвеждане на
контролни карти е добър метод за вътрешен контрол, но тук от значение са и мненията на
туристите. Оплаквания от нишовия туристически продукт са от значение за контрол на процесите те
доказват възможността за корекции и бърза реакция. Недостига на контролните карти е такъв че се
отчита мнението само на тези туристи които са си направили труда да го дадат. Затова се залага на
иновативни сматр-технологии имащи въжможност за следят процесите в реално време на база
въведени критерии.
Туристическия бранш стимулират изработване на собствени технологични правила, като с
това и създава възможност за контрол на качеството на обслужване. Технологията се търгува
отделно от търговската марка или в комбинация само с търговската марка. Изводът е, че
изискванията за технологията на обслужване като условие за успех в дружествата расте. Тази
либерална концепция позволява на печелившите предприятия да воларизират технологията си и
извлекът финансова изгода и положителен имидж. Като елемент от нишовия туристически продукт
технологията на обслужване може да е силно атрактивна и даже да е уникална. Иновира се целият
процес на обслужване, като уникалната технология, формира уникален продукт със специфичен
неповторим имидж. На практика трудно се създава и подържа уникална технология (Waddock, 2008),
трудностите са обособени при тематични нишови продукти. Друг вид оригинална технология е
индивидуализираната технология. Стандартната технология включва задължителни за изпълнения
технологични предписания по всички операции в обекта /като all inclusive/. Ролята на персонала е
пасивна, липсва инициативност и донякъде лична отговорност, създава се климат на
немотивираност, неудовлетвореност. На клиента не се предоставя право на избор, той изпълнява
задължителни операции. Поради засилените контролни функции обучението на персонала е бързо
и лесно. Изводът е, че се гарантира постоянно качество, дължащо се на по-малко рисковите
детайлни операции. Недостатъкът на задължителните операции е, че са консервативни,
нееластични, формализирани не стимулират творчество при обслужването, не могат да отговорят
на съвременните изисквания на туристите за персонално внимание и избор при потребяване на
услугите. Персонализацията на обслужването се постига с индивидуализираните или
персонализираните технологии, с които се търси нов подход към клиента и отстраняване на
недостатъци по обслужването, навлиза се към смесен продукт от (a la carte - all inclusive) нишов
туристически продукт. Вниманието е върху туриста и на него се отрежда активна роля, прескачат се
стандартите и се търси възможност за избор във всеки конкретен случай, както и влагане на
индивидуалност и иновативност. Всеки клиент се разглежда като индивидуален случай и се търси
подход към критериите, които той проявява по потребяване на продукта. Събраната информация за
процеса на обслужване се използва от мениджърите при обслужването, където клиентите очакват
от тях достатъчно авторитет и мотивация за отговаряне на изискванията им. Това е висша форма на
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технология на обслужване. В нея са заложени индивидуалните инициативи, смесване на задачи,
сътрудничество, създаване на коалиции от екипи. Това е възможност за използване по-пълно
потенциала на организацията и за възприемане на целите от числения състав, което е основна
предпоставка за усъвършенстване на обслужването. Налице е и риск по отношение на качеството,
дължащ се на неформални, нерегулируеми и нерегламентирани взаимоотношения, които трудно се
управляват. Тук регламентираните стандарти в технологията на обслужване и тяхното съчетаване
са обект на високо квалифицирани специалисти със съответните професионални и личностни
качества. Предлагане и въвеждане на персонализирани технологии на обслужване, предполага
високо интелектуално ниво и цена, при които опити за внедряване се правят само от големите
компании.
ДИСКУСИЯ
Натежава мнението че все повече ще се набляга на нишови туристически продукти които
имат възможност бързо да се реформират за да отговорят на търсенето. Операциите по
облслужване се явяват водещи за контролиране на качеството и за регулиране на
организационните функции. Всеки нишов туристически продукт може да бъде иновиран и да
отговори на пазара на търсенето. Все повече се набляга на удовлетвореността от предлагания
продукт но това е и обективна зависимост от очакванията /търсенето/ и възприятията
/предлагането/.
Кривата на очакванията на иновативни нишови продукти може да се измести наляво или
надясно при промяна на предпочитания на потребителите, под влияние на рекламата, модата,
технологичните нововъведения. При изместване на кривата на очакванията /търсенето/ надясно, се
увеличава търсенето на иновативни продукти, поради това че имаме вложени множество
технологични иновации, а при изместване на кривата на търсене наляво се намаляват очакванията
/търсенето/ на иновативни продукти, поради липса на иновации. Кривата на възприятието
/предлагането/ на иновативни продукти също може да се измества под влияние на неценови
фактори-например при подобряване на техниката, въвеждането на нови и по-съвършени
технологии, научно-технически открития, откриване на нови източници на ресурси, както и при
увеличаване или намаляване на разходите за производство на иновативния продукт.
Всичко е въпрос на знания и умения които трябва така да се прилагат като ползата за нишовите
туристически продукти да се доближава до сто процента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Постигането на високо качество и висок стандарт в нишовите туристически продуктии е
въпрос на знания и креативност (Goleman, 1995). Всичко е предмет на дълновидност и проектиране
след което се пристъпва към изграждане и контрол. Детайлите са в основата на усъвършенстване
на нишовите туристически продукти и са възможност за подобряване и иновиране.
От направения анализ си позволявам да формулирам следните изводи:
1. Реализация като част от сложен процес е обвързана с целите, подцелите и приоритетите при
производството и потреблението и отговаря на определени стандарти за нишови туристически
продукти;
2. Иновативните стратегии се постигат с промяна на структурата-технологията на нишовите
туристически продукти и стандарта-обхвата на заложените критерии;
3. Прилагане на нови знания са и нови възможности за потребителите и по-висока степен на
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конкурентоспособност на нишовия туристически продукт.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Все по-често се търсят разнообразни форми за ре-енергизиране и възстановяване от
ежедневния стес (Димитрова, 2018; 2019; Димитрова и кол., 2020; Ignatova & Iliev, 2020;).
Българските народни хора се практикуват като полезна и ефективна форма на рекреативна
двигателна активност (Игнатова, 2018; Dimitrova, 2018; Димитрова, 2019б). Нова практика се
забелязва през последните години – клиентите са от различни възрастови категории (Кънева,
2009; Dimitrova, 2018а; Димитрова, 2019а; Dimitrova, 2020; Ignatova, 2020).
В своята многовековна история българският народ е създал едно изключително
самобитно и оригинално по своята същност народно творчество. Създал е свои народни песни,
танци и музика, свои обичаи и народни костюми, които са предавани от поколение на поколение.
Това творчество се ражда от самия живот на българина. В него са вплетени трудът, радостите,
мечтите и надеждите; духът, силата и борбата за свобода; мислите, настроението и желанията.
Фолклорът става традиция в ежедневието на българина и тази традиция го е съпътствала и в
радостните дни на възход и напредък, и в мрачните дни на бедствия, нещастия и падения, дори
през петвековното турско робство (https://uchiteli.bg).
И може би, точно тогава фолклорът е поддържал духа на народа ни и е помогнал за
оцеляването ни като нация, защото българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и
трудно разгадаема тайна. Тайната е за голямата им вибрационна мощ, а именно да настройват
човешките души и тела към една или друга вибрация на Природата, към една или друга
еманация на нейния Създател. Така се получавало безкрайното преливане: Човек – Природа –
Създател и обратното. Този фолклор от песни, танци и музика е поддържал стремежа на
българина към свобода за по-добър живот и по-щастливи дни (в. Сияние, 2015).
Едно от най-забележителните изкуства, с които България се прославя по света са
българските народни хора. В тях се крие цялата история на България като стилът им в
продължение на векове се е оформил в зависимост от условията на духовен живот, нрави и
обичаи, при които е живял и се е развивал народът ни. Българското хоро е оставено на
българите в наследство от тези древни чудодейци – траките, като идеята е енергетичен модел
на нашата Слънчева система, т.е движението на играещите по посока, обратна на часовниковата
стрелка не е случайно, и е същото както се движат планетите около Слънцето. Всичко това е
обмисляно до най-малки подробности от древни мъдреци, за да се получи по закона на
подобието мощен вибрационен резонанс, проникващ навсякъде – навън и навътре, във всички
пространства и измерения. Удивителен и свещен ритуал на единението включва всички
поколения и цялата общност – в един общ ритъм. Всъщност това е истински ретранслатор на
космична енергия и същевременно – мощен генератор на психична, физична, биологична и
духовна мощ за играещите го (в. Сияние, 2015).
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Ритмичната наситеност и неизчерпаемото разнообразие от фигури и стъпки на нашите
народни танци, музикалният им съпровод – вокален или инструментален, духовните им названия
и мястото, което заемат в живота на българския народ, свидетелстват за богато творчество с
високи художествени качества (Григоров, 2008).
В последните години определено се наблюдава възраждане на интереса към българските
хора, не само от работещи хора, но от студенти и ученици. Уникалността на стъпките и фигурите
идва от чувствата, мислите и настроенията на изпълняващите и най-вече от неговите душа и
сърце. Някои автори твърдят, че това е закодирано в нас, в нашето ДНК, носим го (Григоров,
2008): http://zabulgaria.eu/?fbclid=IwAR1QmyS5Vnk2eLhKpBa_0HLvh_pjoJylkp8c3LSNjt-VFUr7RQ9JrWzxII#).
„В съкровищницата на физическата култура се съхраняват разнообразни средства за
специализирано въздействие върху човешкото здраве“ (Ангелов, 2012), каквито бихме казали, че
са стъпките и специфичните елементи в народните хора. Според спецификата на конкретния вид
дейност организмът е способен оперативно да формира своя собствена функционална система
обезпечаваща конкретната двигателна дейност (Касабова, 2017). А водещи изследователи
доказаха права на взаимозависимост между здравословния начин на живот и понижаване нивата
на различни 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 (Dimitrova , 2017; Dimitrova, 2019; Dimitrova, 2019с).
Разработват се нови образователни програми за специализиран персонал, което да повиши
качеството на услугите в Рекреативната индустрия като цяло (Dimitrova, 2018а; Dimitrova, 2019а;
Dimitrova, 2019b).
МЕТОДИКА
Тази разработка бе продиктувана от желанието да експериментираме сред младите хора в
периода на една учебна година при обучението им за кратко време в часовете по гимнастика и
да бъдат усвоени минимум 7-8 най-харесвани български народни хора, както и да се проследи
влиянието върху емоциите им.
Целта на проучването е да се установят ефектите от прилагане на народни танци в края
на часовете по гимнастика на студентите при НСА „В. Левски“. Да се проследи също интереса на
студенти и ученици за рекреативна двигателна активност носеща емоционален заряд, който
съществува в българските народни хора.
За постигане на представените цели поставихме следните задачи:
1) да се разучат български традиционни хора в часовете по гимнастика, най-малко 4 за всеки
семестър, извън обемния практико-методичен материал по основна и спортна гимнастика на
студентите от (ФС);
2) да се проследи отношението на студенти и ученици към българските народни танци;
3) да се проследи ефектът от хората върху емоционалното състояние на студентската младеж.
Държавните образователни изисквания ни разкриват, че народните танци са присъствали в
програмите по физическо възпитание и спорт (ФВС) в основното ядро – гимнастика под формата
на определени стъпки от народните хора, а в допълнителните ядра след учебните занимания,
сформираните групи се ръководят от подготвен педагог, ако има такъв. Много вдъхновяващо
звучи, че съществува тенденция те да станат задължително учебно съдържание от 1-ви до 12-ти
клас: https://uchiteli.bg/interesting/polzite-ot-narodnite-tanci/1418)
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Прави впечатление, че в повечето ВУЗ-ве липсва двигателна активност, свързана с народните
хора и танци, поради ред обективни или субективни причини, а именно:
1) липсва такъв предмет в учебните планове на студентите, или ако съществува то е
свободно избираема дисциплина (СИД). Възможно е практикуването им да бъде в извън учебна
форма. В Национална спортна академия „В. Левски“ предметът „Ритмика и танци“ е
задължителен само за Факултет „Педагогика“ (ФП), но за Факултет „Спорт“ (ФС) и Факултет
„Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ (ФОЗЗГТ) е избираем предмет с наименованието
„Български народни танци“;
2) липсват специализирани кадри към съответните ВУЗ-ве;
3) липсват свободни зали или салони.
В исторически план с Указ No 124 от 11 декември 1941 година Народното събрание приема
проект за създаване на Държавно висше училище за телесно възпитание (днес - НСА). В
периода след 1942 г. за първи път във висшето училище се изучава дисциплината „Народни
хора” (Григоров, 2008).
През 1960 година се обнародва нова програма за физическо възпитание. Новите моменти
в програмата са три: 1) Танците са разпределени по класове; 2) За първи път се предвижда
разучаването на музикално-танцови игри за начален курс; 3) В програмата са включени
допълнително танци и детски музикални игри – по желание. До 1974 година това е единственото
висше училище, в което се изучават български танци (Григоров, 2008).
Преди 1998 година предметът „Народни
хора“ е бил задължителен за тогавашните
факултети „Учителски факултет“ (УФ) и
„Треньорски факултет“ (ТФ) при ВИФ
„Георги Димитров“.
От 1998 до 2003 година този предмет се
преименува на „Ритмика и танци“ като става
СИД само за ФС. След 2003 година за
„Факултет Спорт“ (ФС) предметът „Ритмика и танци“ се преименува на „Български народни танци“
и си остава като свободно избираема дисциплина и досега, а за „Факултет Педагока“ (ФП) този
предмет е „Ритмика и танци“ и си остава като задължителен предмет в учебната програма на
студентите от НСА (от архива на учебен отдел).
Относно организацията в часовете по гимнастика като специалисти подбрахме найжеланите, харесвани и практикувани в различните региони български хора, селектирахме и
направихме записи. В периода септември 2018 година до май 2019 год. (два семестъра – една
учебна година) се разучаваха различни хора в последните 10 минути от часовете по гимнастика
на студентите от НСА „В Левски“ като обучението се акцентира върху група студенти от (ФС) и
същите много бързо ги научаваха. Студентите от Факултет спорт на практика са лишени от
задължителен предмет „Български народни хора“ и за тях това беше голямо предизвикателство.
Създадохме on-line анкета с въпроси, в която имаше затворени отговори с възможен за избор
само един отговор за всеки въпрос, който е най-значим. В анкетата са се включели ученици и
преподаватели от София, Пловдив, Ямбол, също голям брой студенти (бакалаври и магистри) от
Национална спортна академия.
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РЕЗУЛТАТИ
Реализцията на това изследване включва проучване на специфични информационни
източници, архивно търсене на документи, подготовка за техниката за изпълнение на
използваните и прилагани специфични стъпки характерни за народните хора, и психометрично
измерване. Мненията на респондентите установихме чрез конструирана специфична електронна
анкетна форма чрез инструментите на Гугъл (Google).. Проучванете обхвана 111 участника на
възраст между 17 и 50 години.
Cпецифичните резултати по отделните отговори на поставените въпроси онагледяваме
чрез фигури от 1 до 6. На фигура 1 прави впечатление, че акцентът попада върху 44,1 % от
участниците в тази анкета на възраст между 19 и 20 години и това са студентите на Национална
спортна академия от двата пола, последвани от 17, 18 годишни ученици (4,5%), 20-26 годишни
магистри (от 0,9 до 9%). Преподавателският състав, включен в анкетата е на възраст между 35 и
50 години (0,9 до 3,6%).

Фигура 1. Възрастов показател

В това изследване са включени млади хора от двата пола – мъже и жини с приобладаващо
присъствие на женския пол 83,8 % и 16, 2% на мъжкия пол, отразено на фигура 2.

Фигура 2. Полов показател

Следващата фигура 3 ни разкрива желанието на студентите да научат по време на
следването си няколко хора от различните региони като едни от най-предпочитаните са „Ширто“
в 7/8 тактов размер, „Чичовото“ в 2/4, „Право хоро“ - 2/4, „Еленино“ - 7/8, „Дайчово“ - 9/8,
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„Добруджанска ръка“ в 2/4 и други. На въпроса „Желаете ли да научите част от народните танци
по време на обучението си в НСА?“, 50,5% отговарят „бих искал“ и 36% много биха искали, това
прави около 87% от анкетираните, които желаят да научат определен набор от хора преди да са
завършили академията или училището, като 9% се колебаят и само 4% от тях нямат желание да
научат и да знаят български хора. Тези ниски проценти показват липса на отношение към
бългаската традиция, към фолклора, към народните танци от малък контингент изследвани лица,
което може би е продиктувано от ред обективни причини или идва също от семейното
възпитание.

Фигура 3. Иск към двигателна активност – народни хора

На фигура 4 се разглежда отношението на участниците към усвояване на определен
брой хора, най-малко 7-8. Всики спортист, дори от най-висок ранг, който пътува и прославя
България в цял свят е добре да знае няколко български народни хора, които ще оставят трайна
следа за съществуващата държава България, за нейния трудолюбив народ, нрави и традиции от
вековете. Фигурата разкрива, че от анкетираните лица само 10 % от тях смятат, че спортистите
не трябва да умеят и да владеят народни танци. Този отказ най-вероятно зависи от липсата на
българщината в човека или от неговия характер. От изследваните лица 17,1% смятат в много
голяма степен, че е необходимо да усвоят тези български обичаи, 27,9% - смятат в голяма
степен, а 38,7% от анкетираните са отговорили „определено“ като безусловно и сигурно
намерение да го направят или вече го правят.
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Фигура 4. Изборна скала на степените

Следващата кръгова диаграма (фигура 5) се характеризира с предпочитания на
участниците за изучаване на народни танци – хора в последните минути от часа по гимнастика
като 55% потвърждават, че много им харесва това да се случва във всеки час по гимнастика, на
37,8% им харесва и само 7,2% от анкетираните не са съгласни това да правят, а предпочитат да
си тръгнат или остават да гледат отстрани. Тази картина поставя водещия в ситуация на
търсения и подготовка на предизвикателни и зареждащи участниците с най-добрите български
народни хора. Студентите са мотивирани и са в очакване на следващите занимания.

Фигура 5. Стремеж на участниците да изучават народни хора

Фигура 5 установява желанието на студентите и от двата пола около 93% да изучават
народни хора в часовете по гимнастика, което ни радва и ни поставя пред отговорността да
предлагаме на студентската младеж интересни и вдъхновяващи народни хора в различни
тактови размери в т.ч и 7/8 – българската ръченица.
Последната диаграма ни разкрива емоционалния характер на народните танци. На
фигура 6 се вижда красноречивият отговор на участниците, че рекреативната двигателна
активност като българските народни хора в голяма степен зареждат участниците с положителен
заряд 62,2%, достатъчно емоционално се зареждат 31,5% и само около 26% от анкетираните
смятат, че народните танци не биха ги заредили емоционално, като самите те нямат отношение
и липсва колоборация/връзка между тях, и бългаските обичаи и традиции.

Фигура 6. Емоционален заряд
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Съществуват твърдения, че емоциите имат връзка с вътрешните органи. Когато емоциите
са с положителен заряд, човек се чувства здрав и силен, а когато емоциите са отрицателни,
тогава заболяват вътрешните органи и хората имат не здрав вид, боледуват и залиняват.
Физико-емоционалните въздействия на българските народни хора, също и на някои рекреативни
практики (Минковска, 2014, 2015) и изпреварващи методики (Видев, 2008) предразполагат към
високи нива на психо-емоционално здраве на практикуващите ги. „Всичко това създава
възможност за неусетно и емоционално постигане на редица положителни здравословни и
функционални промени в организма“ (Чипева, 2019), което в днешно време смятаме, че е
дефицит.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложеният от нас експеримент, оказва подчертан положителен ефект върху
студентите от „Факултет спорт“ при НСА „В. Левски“. Предоставянето на тази възможност от
преподавателите на катедра „Гимнастика“ към всички студенти от различните групи ще обогати
със знания и умения обучаваните, ще им донесе допълнителни компетенции относно
българските традиции и обичаи от миналото, и ще подобри техния здравен статус.
В заключение бихме подчертали, че едно от най-забележителните изкуства, с които
България се прославя по света са българските народни танци. В тях се крие цялата българска
история със загадъчна тайна.
А какви са причините малки и големи да се хващат на хорото, отговорът е справяне не
само със стреса, който е в ежедневието на всеки, съхраняване на фолклорните традиции и
постигане на добра физическа форма, но най-големият ефект, е че се създава такава невидима
енергия, която омагьосва, лекува душата и ни кара да се чувстваме горди, че сме българи.
Българското хоро е българският цигун или традиционната ни йога. И сме убедени, че
няма да е далече времето, когато то съзнателно ще се използва по този уникален начин,
поддържайки здравето, силите и способностите от практикуващите го на високо равнище.
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СПЕЦИФИКА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯ
ПРОФИЛ НА ЕЛИТЕН СПОРТИСТ - ЖЕНА
Василева, Гергана
Докторант, факултет ОЗЗГТ, Програма „Уелнес-промоция на здравето“,
Катедра „Водни спортове“, Национална спортна Академия „В. Левски“
Ключови думи: елитен спортист, персонализиран профил, спортна техника, плувен спорт,
специфика при жени.
ВЪВЕДЕНИЕ
Множество автори пишат и анализират темата за полезното въздействие на спорта върху
здравето на хората (Trendafilov, 2013; Игнатова, 2018; Ivanova, 2019a; Димитрова, 2019; Чипева,
2019; Dimitrova, 2019a). Всяка форма на физическа активност, която е от полза за здравето и
функционалността на организма е полезна и влияе положително върху здравния статус на
гражданите (Кънева, 2009; Dimitrova, 2019; Nesheva, 2019; Ignatova, 2020; Ivanova, 2019).
Усъвършенстването на дихателня капацитет е приветствана форма на приложение за
здравословен начин на живот, но без ненужен риск или вреда върху развитието на организма
(Димитрова, 2019б; Dimitrova, 2020; Ignatova&Iliev, 2020).
Общите очаквания в глобален мащаб, както и различните визии за промотирането на
разнообразни спортни и двигателни практики е да се постигне по-добро здраве сред всички хора
на национално и Европейско ниво (Димитрова, 2018; 2019a; Nesheva, 2016; Полименов, 2018;
Димитрова и кол, 2020). Според СЗО (WHO, 2015) за „възрастни хора от 18 до 64 години
здравословния стил на живот трябва да включва най-малко 150 минути аеробна двигателна
активност седмично (по избор) с умерена интензивност или половината с енергична (средна)
интензивност седмично или еквивалентна комбинация от умерена - и средна интензивност при
двигателната дейност или избраната активност сред природата…“.
Но следвайки тези или всякакви препоръки към населението и измервайки
действителните нива на елитните спортисти – жени, регистрираните данни се превръщат в
предизвикателство за здравните препоръки и оценки в много страни по света, защото техните
данни съществено се различават от здравните норми и стандарти. През годините бяха положени
много усилия за развитие на надеждни и валидни инструменти за оценка на нивата в
рекреативната двигателна активност за разработване на стандарти при прилагане на
здравословен начин на живот (Polimenov, 2019; Димитрова, 2019в; Dimitrova, 2018). Следвайки
тези тенденции, българската здравна система също събира данни с подобни стандартизирани
инструменти и методични подходи, но съществено изостава в механизмите на тяхното
разпространение (Dimitrova, 2017; Ignatova & Iliev, 2020). Все още има какво да се желае по
отношение на нивата на Уелнес (Wellness) култура, не само в България, но и в региона на
Балканите (Dimitrova, 2018a).
Настоящият научен анализ прави опит да представи в детайли един персонализиран
специализиран профил на елитен спортист – жена. Джорджия Кадоглу е безпорно един от найзначимите таланти в историята на българския плувен спорт. За съжаление или за нейна радост
тя се отказа на границата на 15-16 годишна възраст. Притежава 56 поправки на национални
рекорди в няколко плувни дисциплини, но акцентът бе върху плувните стилове бруст и делфин.
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МЕТОДИ
Ние приложихме стандартизиран метод за прецизно измерване на индикатори,
изясняващи специализирания и персонализиран профил. Неговите съставни части позволяват
изясняването на техническата, функционална и кислородна специфика на плувни таланти в
лицензирана лаборатория в Холандия: InnoSportLab, De Tongelreep (www.swimcentre.nl).
Mетодът има своите силни и слаби страни, както ни е известно, че за пълно
аргументиране на постиженията в елитния спорт са необходими повече изследвания на
доказателствена база, както и проследяване на тяхното развитие във времето, поради възрастта
на изследваната плувкиня Джорджия Кадоглу..
Плувкинята бе информирана за проучването и помолена писмено да изрази готовност за
мотивирано участие в научния експеримент. Специализираните лабораторни тестове бяха
извършени през м. Май 2017 г., а табулирането и онагледяването през м. Декември 2017 и
началото на 2018 г. След предварителния анализ на данните, ние приложихме критерии за
изключване, обхващащи всички индикатори, които системата изчисляваше автоматично.
Съзнателно и целенасочено се спряхме само върху онези индикатори, които отговарят на
нашите експертни критерии. След първоначалното почистване, нашите данни се състоят от
стойности, отделно за всеки един от предпочитаните от Кадоглу плувни стилове – бруст и
делфин.
Регистрираните данни табулирахме и онагледихме графично през 2021 г. Ние изпуснахме
тези стойности, отделно за всяка интензивност и метраж, които бяха регистрирани като тестови
постижения при троен тест-ретест от приложената стандартна методика в холандската
лаборатория. В този анализ представяме теста за честота на ударите, който се състои от 10
повторения на 25 метра спринтови отсечки с променяща се честота на ударите с краката.
Нашият анализ ще се позовава на три различни профила: технически, функционален и
кислороден. Разгледани са VO2max, сърдечна честота преди и след плуване по стандартните
дистанции (HR), брой (честота) цикли, дължина на предвижване от единичен цикъл (ход), скорост
на придвижване и време за преплувана дистанция. Ние анализираме и имаме предвид данни,
предоставени ни от съответния тест по стандартизирана методика на лабораторията
InnoSportLab. Всички наши данни се измерват и анализират съобразно научните ни интереси
изразени в тази оригинална публикация, като конкретните им стойности представяме в Таблица 1
и Фигури 1-6.
РЕЗУЛТАТИ
Представяме резултати за специализирания техническ профил на Джорджия Кадоглу.
Тестът за честота на ударите се състоеше от 10 пъти по 25 метра всички спринтове с променяща
се честота на ударите с краката. Измерихме скоростта, честотата на ударите и дължината на
удара. Резултатите от този тест са показани на фигура 1. На фигурата е представено на лявата
ос скорост в метри в секунда, на дясната ос дължината на хода в метри. Оста „x“ дава честота на
ударите измерени в удари в минута. Редовете показват изчислените отношения, докато „o“ е
измерена стойност. Синята линия и ‘o’ показва скоростта, зелената линия и ‘o’ е дължината на
хода.
От резултатите става ясно, че Джорджия Кадоглу, все още не е в състояние да достигне
оптималната си честота на ударите за спринт. Според изчислената от нас връзка, оптималната
спринтова честота ще бъде 60 удара в минута.
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Фигура 1. Тест за честота на хода.

Препоръки към тренировъчния процес: Ето защо съветваме при обучението да се
включват кратки отсечки с различни честоти (например 7x15 метра от ниска честота до висока
честота и обратно).
Функционален профил
Представяме резултати за специализирания функционален профил на Джорджия
Кадоглу. Променливост на сърдечната честота Измерваме вариабилността на сърдечната
честота (HRV), за да получим индикация за баланса между парасимпатиковата и
ортосимпатиковата
активация..

Фигура 2. Регистрирани стойности на сърдечната честота на 06-11-2012 г.
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Този анализ се основава на вариацията във времето между следващите сърдечни удари
(времето между R-върховете от ЕКГ). На фигура 2 можете да видите резултатите от вторник
сутринта, а на фигура 3 - резултатите от сутринта в сряда (6 и 7 ноември 2012 г.). Горната част
показва измерени сърдечни удари, долната част показва анализ на честотната област. От
честотната област синята и жълтата част са най-важни. Синята част е резултат от орто- и
парасимпатиково влияние, докато жълтата част е резултат от парасимпатиково влияние. Ясният
пик при 0,2 Hz е честотата на дишане. Ние се фокусираме върху числата с ниска честота (LF
мощност), висока честота (HF мощност) и съотношението между ниска честота и висока честота
(LF / HF).

Фигура 3. Регистрирани стойности на сърдечната честота на 07-11-2012 г.
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От резултатите виждаме, че от вторник до сряда мощността на ниската честота (LF
мощност), се е увеличила от 543 на 597 милисекунди на квадрат (ms2), а мощността на високата
честота (HF мощност) е намаляла от 1256 на 1181 ms2. Съотношението между ниска честота (LF
мощност) спрямо висока честота (HF мощност) - LF / HF се е увеличила от 0,4 на 0,5.
Това означава, че балансът се измества повече към ортосимпатиковата система, което
означава повече физически и психологически стрес.
Препоръки към тренировъчния процес: Въз основа на резултатите съветваме
обучението да се съсредоточи върху психологическите умения. Освен това би било интересно да
включите повече почивка в програмата за обучение.
Профил на кислородно потребление по време на дистанцията (динамично усилие)
Представяме резултати за специализирания профил за кислородно потребление при
динамично усилие във водна среда (бруст) на Джорджия Кадоглу. Тестът за усвояване на
кислород се състои от няколко повторения от 300 метра. От бавно плуване до максимално
плуване. Скоростите се основават на физиологичния тест 6x2x100, направен предния ден. След
всяко изпитване, възможно най-скоро, дишането се извършва чрез епруветка и се анализира с
преносим оксикон. Измерихме: време за плуване, поемане на кислород и забавяне между края на
опита и началото на дишането. Със закъснението беше възможно да се екстраполират
измерванията на дишането до края на опита. Времената за плуване, скоростите и съответното
поглъщане на кислород са дадени в таблица 1, както следва:
Таблица 1. Време за плуване(постижение), скорост (на придвижване) и кислородна консумация (VO2)

300m
Swimming time (s)
Velocity (m/s)
VO2 (ml/kg/min)
1
05:03.48
0.989
41.50
2
05:11.99
0.962
40.99
3
05:05.37
0.982
50.48
4
04:43.54
1.058
61.81
На фигура 3 са изобразени действителните измервания, включително прогнозираното
VO2. Въз основа на тези измервания заключаваме, че VO2max е 61,81 ml / kg / min, а VO2 в покой
е 9,50 ml / min / kg. VO2max е висок за почти 14-годишна жена плувец, което е положителен
резултат.

Фигура 3. Регистрирани стойности на максимално кислородно потребление( VO2).
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От максималното и изходното усвояване на кислород можем да определим използваемия
обхват на кислороден обем (VO2), т.е. резерва на респираторните възможности (VO2res). Тази
стойност е дадена като процент. От научната литература знаем, че съществува линейна връзка
между респираторните възможности съобразно кислородния обем (VO2res) и скоростта на
плуване. Връзката е онагледена на фигура 4.

Фигура 4. Регистрирани стойности на скоростта (m/s) и на rезервa за усвояване на кислород

От тези резултати можем да заключим, че аеробният капацитет на Джорджия Кадоглу е
много висок за нейната възраст. Тя обаче използва този капацитет в малък диапазон от скорости
(от 0,96 до 1,08 m / s).
Препоръки към тренировъчния процес: Следователно фокусът в обучението трябва
да бъде върху увеличаването на скоростта. Това може да се направи чрез увеличаване на
контраста както между различните тренировки, така и между повторенията в едно обучение.
ДИСКУСИЯ
За да има по-голяма яснота относно комплексния талант на Джорджия Кадоглу,
представяме данни за спецификата на нейния профил на техническите характеристики при стила
делфин. Това е нейния втори избор писмено изявен в мотивационното писмо за участие в
измерването, проведено в холандската плувна лаборатория.Онагледените резултати са
систематизирани във фигура 5. Анализирани са данните за тласъка от ударите (къс и дълъг) на
краката при стила делфин на 05.11. 2017 година.
От анализа на загребването, относно тегленето се вижда, че при скорости по-високи от
2,16 m / s положението на обтекаемата линия (синя линия) е най-ефективното положение. За
скорости под 2,16 m / s е установено, че малкият удар на крака (зелена линия) е по-ефективен от
положението на рационализиране и големия удар на крака (червена линия). От анализа на
старта с подводната фаза в положение на потока беше установено, че на разстояние 4,34 m се
достига скорост от 2,16 m / s. Това означава, че след навлизането на водата плувецът трябва да
остане в рационална позиция до 4,34 м и от тази точка трябва да започне с късия удар на
краката при делфин, докато главата не се е появила отново на повърхността.
Препоръки към тренировъчния процес: на свой ред беше установено, че скоростта
след напускане на стената не надвишава критичната стойност от 2,16 m / s.
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Това означава,че след обръщането, Джорджия Кадоглу трябва да започне малко след
изтласкването с късия удар, докато тялото се плъзга и главата изплува отново.
Профил на техническите характеристики при стила делфин
250
Линия на придвижване
къс удар крака
дълъг удар крака
200

Нетна сила
сила(N)

150

100

V = 2.16 m/s
50

0

1.5

2
Скорост (m/s)

2.5

3

Фигура 5. Регистрирани данни за тласъка от удара на краката при стила делфин на 05-11-2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, въз основа на проведеното изследване, могат да бъдат направени
следните заключения и изводи:
1. На европейско ниво индустрията за здравословен стил на живот се нуждае от по-добре
обучени професионалисти, лоито да разпространяват убедително Уелнес (Wellness) култура;
2. Българските спортни таланти се нуждаят от научно-приложно обезпечаване на тренировъчния
и състезателен процес на българска почва, с изцяло държавно финансиране;
3. В България и на Балканите липсва лицензирана научна лаборатория, която да изследва и
разработва специализирани и строго персонализирани профили на състезатели плувци;
4. България доказа, че има потенциал да бъде балкански лидер с лицензиран европейски
Център за специализирани изследования в секторът на Рекреативната индустрия, Уелнес
качеството на живот и подрастващи и доказани спортни таланти.
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с.1-42, С. ISBN 978-619-160-548-4
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Доц. инж. Минчо Полименов, доктор
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
теоретико-методологични технологии
 Минчо Николов Полименов – автор, 2017
Проф. д-р Таня Дъбева Филипова, рецензент
Проф. д-р Стоян Петков Маринов, рецензент
ISBN-978-619-160-830-0 Изд. „Авангард Прима”
София, 2017
Тази книга е предназначена за студенти по програмата
на професионално направление 3.9. „Туризъм” за ОКС
„професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”,
изучаващи дисциплината „Обслужване в Заведения за
Хранене и Развлечения” и „Технология и организация
на Ресторантьорството”. Тя е съобразена с учебните
програми, но не изчерпва целия кръг от разглеждани
проблематики и въпроси.
Целта на учебника е да подпомогне студентите при
тяхната самостоятелна подготовка, като същевременно се даде възможност те сами да проверят нивото на
своите знания по изучаваните въпроси, чрез изпитни тестове и практически задачи по дисциплината.
Учебникът има за цел да запознае студентите с мениджмънта и операциите по обслужване в основната
ресторантьорска дейност. Чрез натрупване на необходимите теоретични и практически знания за
технологията и организацията на обслужване и навлизане на съвременните постижения на науката в
ресторантьорската индустрия, се създават условия за прилагане на знанията и внедряването им в
практиката. Изпълняване на съвременните форми на обслужване и спазване на техниките на работа и
стандартите, води до подобряване на качеството и увеличава удовлетвореността на съвременния турист.
Структурата и качеството на ресторантьорския продукт и неговите две съставки, кулинарен продукт и
технология на обслужване създават възможност за анализ и внедряване на стандартите по обслужване.
Учебника се доближава до тенденциите в практиката и се стреми към повишаване на качеството на
комплексния туристически продукт, чрез ефективно прилагане на техники и технологии в ресторантьорката
дейност. Дава се възможност за навлизане в конкретиката по теоретико методологичните теми и се създават
условия за задаване на практически методики и подходи в определени техники и правила свързани с
конкретни случай, като организация на работа и форми на обслужване отразени в дидактически ръководства.
Съдържателността на методиките провокират към самостоятелна работа и форми на контрол и самоконтрол
на знанията, практическите умения и компетенции. Методиките са насочени така, че да засвидетелстват
инструменти за контрол на компетенции и са в пряка връзка с интересите на бизнеса и критериалностите на
работодателите. Учебника води до очаквани резултати свързани с практико-приложна реализация и
мотивация на студентите, при овладяване и прилагане на конкретни техники и стандарти.
От автора13
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