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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 a 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“1.  

 

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.  

                                                           
1
 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                                              e-ISSN: 2603-493X 
 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм     с. 12-17       2021/ 1 

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),2 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“.]3 

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, 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?  

                                                           

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

Стоянов, 2008 

3 ©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  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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За да се насочат усилията към неговото постигане?  

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 синдром4 всяка медицинска културогенеза5 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 в човешкото тяло 

                                                           

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

медицината“ 

5© 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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Израз на това културно развитие е възприетата като много ефективна Уелнес 

(Wellness) концепция, защото е достъпна, лично зависима, лесно изпълнима и с големи 

възможности за саморазвитие и партньорства с всякакви здравеукрепващи процедури, лесна за 

организиране и достъп.  

ДИСКУСИЯ 

По определение: 6 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 по-

високо 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.  

Медицинската култура е вид професионална култура, а здравната култура е моделирана от 

наследствени, традиционно обусловени корени като българска етнокултура. В днешно време тя е 

                                                           
6 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 

https://www.workplacetesting.com/definition/1002/wellness-culture-occupational-health-and-safety
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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).7 

 

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 

13. Винарова, Ж. (2008). Информационната парадигма в здравеопазването. ISBN 978-954-09-1004-8, 
изд. Захарий Стоянов, 2008. 

14. Винарова, Ж. (2009). Увод в културологични и семиотични аспекти за изследване на 
медицинската и здравна информация в „Електронно здравеопазване“. ISBN 978-954-516-910-6, изд. 
Летера, 2009.  

15. Винарова, Ж. (2011). Теория на медицинската и здравна култура (CD). ISBN 954-535-273-6, II изцяло 
преработено изд. НБУ, 2011. 

16. Винарова, Ж. (2012). Лекционни курсове NATB 303 „Биомедицинска култура“ и MEDM 609 “Културни 
дискурси в медицината“,НБУ, 2012. 

17. Винарова, Ж. (2015). Информационната парадигма в здравеопазването. Учебник, ISBN 978-954-09-1004-
8, изд. Захарий Стоянов, 2015 

18. Dimitrova, B. (2018).  Research impact through the scientific publications in wellness culture: scientific paper. 
Monograph. Ed. Avangard Prima, Sofia, first edition. ISBN: 978-619-160-666-5 

19. Dimitrova, B. (2018.а). Wellness instructor competence standard: unified outcomes acquired by learners: 
knowledge, intellectual & practical skills. Book, Ed. Avangard Prima, Sofia, first edition. ISBN: 978-619-239-013-6 

20. Dimitrova, B. (2019). Quality assessment about standards for wellness services and certified skills of specialized 
staff.. DOI: 10.15547 / tjs.2019.02.007. Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, No 2, 2019, pp143-149, ISSN: 1313-
3551 (online). Available at: http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17 

21. Dimitrova, B. (2019.a). New smart educational model "Wellness instructor". Monograph. Ed. Avangard Prima, 
Sofia, first edition. ISBN: 978-619-239-150-8 

22. Dimitrova, B., (2019b). Recreative industry - the Bulgarian model for innovations in the fields of education and 
science. Scientific journal Smart Innovations in Recreational, Wellness Industry and Niche Tourism., pp 6 -11, 
ISSN 2603-4921(online). Available at:  https://scjournal.globalwaterhealth.org/ 

23. Dimitrova B., (2019c). Cognitive definition of the Wellbeing index. [In Bulgarian]. [Димитрова, Б. (2019а). 
Когнитивно дефиниране на Уелбийнг индекса]. Ed. International scientific journal Innovations in Recreational & 
Wellness Industry and Niche Tourism, pp 68-78, ISSN:2603-493X (online). Available at: https://scjournalbg. 
globalwaterhealth.org/ 

19. Dimitrova, B., (2020). Relationships between education and innovations in the recreation Industry in Bulgaria.     
DOI: 10.15547 / tjs.2019.02.007. Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, No 2, 2020, pp143-149, ISSN: 1313-3551 
(online). Available at: http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol. 

25.  Ellis, S. The global wellness tourism economy Report. Global Wellness Tourism Congress (Delhi, India). GWI, 
Miami, USA, p. 9-10, 2013.  

26. Global Wellness Institute, Economy Report (2014). Edition (online): GWI, Miami, USA. [Internet], Available at:  
http://www.globalwellnesssummit.com/images/stories/gwi/GWI_2014_Global_Wellness_Tourism_Economy_Rep
ort_Final.pdf 

 

КОНТАКТИ 

Проф. д-р Живка Винарова, дмн 

jivkavinarova@gmail.com 

Проф. Бистра Димитрова, дн 

dimitrova.bistra@yahoo.com 

 

                                                           
7 http://eprints.nbu.bg/336/1/Theoritical_and_application_aspects_of_medical_and_health_aspects.pdf 

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/7.pdf
http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/7.pdf
http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/7.pdf
https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1290325988
https://scjournal.globalwaterhealth.org/
http://tru.uni-sz.bg/tsj/Volume%2018,%202020,%20Number%203,%20Series%20Social%20Sciences/B.Dimitrova.pdf
http://tru.uni-sz.bg/tsj/Volume%2018,%202020,%20Number%203,%20Series%20Social%20Sciences/B.Dimitrova.pdf
Industry%20in%20Bulgaria.%20%20%20%20%20DOI:%2010.15547%20/%20tjs.2019.02.007.%20Trakia%20Journal%20of%20Sciences,%20Vol.%2018,%20No%202,%202020,%20pp143-149,%20ISSN:%201313-3551%20(online).%20Available%20at:%20http:/tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.
Industry%20in%20Bulgaria.%20%20%20%20%20DOI:%2010.15547%20/%20tjs.2019.02.007.%20Trakia%20Journal%20of%20Sciences,%20Vol.%2018,%20No%202,%202020,%20pp143-149,%20ISSN:%201313-3551%20(online).%20Available%20at:%20http:/tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.
mailto:jivkavinarova@gmail.com
mailto:Dimitrova.bistra@yahoo.com

