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УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,  

ДРАГИ МЛАДИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДОКТОРАНТИ,  

ПАРТНЬОРИ, ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,  

 

 В годината на 80 годишнината на НСА „В. Левски“, отбелязана с грандиозни 

събития публикуваме брой 1-2 на том 4, от списанието на български език въпреки 

прекалената заетост на ресорните специалисти във 

връзка с организацията на Световния конгрес по приложна 

наука в спорта, под патронажа на евро-комисар Мария 

Габриел. Това издание на научното списание за 

интелигентни иновации в Уелнес (Wellness) индустрията за 

отдих и Нишов  туризъм е том 4 на онлайн изданието за 

2022 г. Предлага се онлайн платформа, даваща възможност 

за представяне и публикуване на научни материали на млади 

изследователи, докторанти, практикуващи лекари, 

физиотерапевти, специалисти, рехабилитатори и 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 единствен брой 1-2 на електронната платформата за специфична 

наука и иновации за 2022 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 гордост отбелязваме, че патронът на Световния конгрес по 

приложна наука в спорта, евро-комисар Мария Габриел представи лансираната от нея 

европейска програма в размер на 200 милиона евро „Здравословен начин на живот за 

всеки“. На 3 Декември в заседателната зала на НСА „В. Левски“, по инициатива на евро-

комисара по Иновации, изследвания, култура, образование и младеж се проведе кръгла 

маса на същата тема. 

Основател и главен редактор:  
 

Проф. Бистра Димитрова, дн 
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ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ,  
ВОДЕЩИ ДО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 
Полименов, Минчо 

Доцент 3.9. Туризъм, доктор по икономика и управление 

Университет Проф. д-р „Ас. Златаров “Бургас 

катедра „Маркетинг и Туризъм” 

 

Ключови думи: Уелнес технологии, нишов туризъм, холистични практики, технологичен 

процес, контрол на качество, транцедентални нива, туристически бранд „Уелнес България”, 

„Wellness-BG” 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Технологиите навлизат в туристическия бизнес и в частност в уелнес туризма чрез различни 

концепции, като основното е да стимулират психическото и физическото здраве на туристите. 

Уелнес туризмът е възможност за превенция на здравето и възможност за практикуване на 

холистични практики (Dini et al., 2022; Dimitrova, et al., 2018; 2019а), чрез създаване на конкуренция 

за туристическия бизнес водеща до конкурентоспособност. В основата на уелнес продукта е 

стремежа към предоставяне на услуги свързани с подобряване на благосъстоянието и получаване 

на наслада и удовлетвореност от (Dimitrova, et al., 2019; 2020). Гаранция за подобряване на нашето 

здраве и цялостното благосъстояние е отхвърляне на всички негативни практики и внедряване на 

технологии създаващи възможност за превенция на здравето Dimitrova, et al., 2019b). В забързаното 

ежедневие основното с което трябва да се справя човешкия организъм е да се създаде среда за 

ограничаване на стреса и справяне с шума и вредните въздействия от храни и околната среда. 

Уелнес технологиите трябва да са интуитивни и пластични да са с холистична насоченост с офлайн 

базираност и да са рационални по отношение на здравето (Dimitrova, et al., 2019c). Достигане до 

рационалност в мислите и емоциите в потенциалноста на трансцеденталността, чрез създаване на 

възможност за откриване на потока на доброто и даване на отговор за психическа и физическа 

удовлетвореност (Dimitrova, et al., 2021). От съществено значение за достигане до 

конкурентоспособен уелнес продукт са внедрените технологии да имат оперативна съвместимост, 

както и да се създаде възможност за контрол на качеството на предлаганите услуги и ясно 

разграничаване от медицинските здравни нужди. Доверието трябва да бъде в предлагания уелнес 

продукт, а не в търсене на медицински здравни грижи. Трудността е в анализиране на факторните 

позиции които имат отношение към водещи уелнес продукти и внедряване на високи технологии и 

обучени специалисти. 

МЕТОДИКА 

Трансфера на технологии трябва да отговаря на специфичните потребности на уелнес туризма 

(Polimenov, 2019),. Залага се както на квалификацията а така и интердисциплинарния подход при 

разработване на определени уелнес продукти и прилагане на съвременни ниско енергоемки 

технологии. Данните на Global Wellness Institute (GWI) отпреди двайсет години доказват че от 

цялостния туризъм, този на уелнес индустрията стартира бързо поддържа ниво и приходите му са 

два пъти по-големи. Това за уелнес туризма е задължение и отговорност устояване на 

технологичните нововъведения и трупане на опит. Стремежа е към отстраняване на негативност, 

въвеждане на нови смарт технологии (Polimenov, 2018) водещи към подобряване на здравния статус 

на туриста. Изживяванията в уелнес туризма трябва да са стойностни да водят до подобряване на 
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туристическия пакет и с естествени практики, холистични модели и естествени материали от 

природата да се достига до удовлетвореност да се усеща персонален и духовен ефект върху 

човешкия организъм. Изследвайки кои фактори имат отношение към удовлетвореността на 

туристите, се изяснява „Как” екологичните уелнес продукти могат да действат трансцедентално 

върху тялото, сетивата а и да въздействат върху обонятелната и вкусовата рецепция. 

Изследванията водят до пристъпване към решения и въвеждане на такива енерго спестяващи 

технологии при които очакванията от въведените иновации да са креативни и да водят до 

рекреативни резултати (Dimitrova, 2019). 

Разработеният модел и адаптираната към него специализирана методология за изследване на 

взаимозависимостите между различните компоненти разкрива вътрешното съдържание на 

технологичните иновации и външната социална необходимост а и води до конкурентоспособност 

(Рибов, 2005). Определен сравнителен анализ анализира качеството на уелнес продуктите техните 

технологии и техники, естествени продукти и третира до какво конкурентно ниво се доближават. 

Всички комплексни фактори имат пряка връзка с иновация на критериите и повишават качеството на 

уелнес активността достигаща до здравословност и хармония при възникналата нова категория - 

Wellness турист. Туризма не е само храна и напитки той е и преживяване което се постига с 

разширяване на видовите туризъм (Рибов, 2003) и насочване към уелнес специфичност при 

предлагане.  

 
Фиг. 1. Разликата между уелнес туризъм и медицински туризъм според Глобалния Уелнес Институт (Глобална 

икономика на уелнес   туризма ноември 2018 г) 

(Understanding the diference between wellness tourism and medical tourism Global Wellness Institute Global Wellness Tourism 

Economy November 2018https://globalwellnessinstitute.org/wp) 

 

Тук същественото е дизайнът на продукта, създаващ атмосфера, необходимата методология и 

подход в преобладаващи сектори и ресурси - както специфични минерални води с различно 

предназначение, СПА центрове, медицински технологии за диагностика, креативни техники при 

рестарт на тялото, емоционален и духовен контрол на ума, енология и гастрономия, спорт сред 

природата, културни мероприятия и духовни изживявания както и туристически светилищни 

одухотворявания.  Изброените категории отделно функционират но в комбинация при креативно 

взаимодействие се насочват към конкретни пазари и детайлизации и така интегрирано се предлагат 

на туристите. На предна линия излиза холистичния подход при маркетинговото предлагане. От 

съществено значение е уелнес продукта да е потребяем и това зависи от разходоемдостта на 

https://globalwellnessinstitute.org/wp
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уелнас дейността и възможностите на маркетинговите отдели да са сегментно ориентирани и да не 

навлизат към здравеопазването (виж фиг.1).  

Разликата между „здравния туризъм” и уелнес туризма е огромна докато при здравния туризъм 

имаме пребиваване в определена клиника или кабинет поради диагностирания и операция, то при 

уелнес туризма имаме превенция на здравето възстановяване на определени органи и системи, на 

вегетативната нервна система чрез холистични методи чрез постоянно натрупване на енергийни 

депа и изчистване на стреса и създаване на градивни емоционални полета. Разликата е 

съществена и е не допустимо да се влиза в шарлатанство и демагогика, като при наличие на 

медицинска интервенция не може да се говори за уелнес промоция на здравето. 

РЕЗУЛТАТИ 

Уелнес дестинациите се проектират така че да са свързани със здравословния начин на живот да 

намаляват стреса да водят до подобряване на благосъстоянието и засилване на удовлетвореността 

от предлагания продукт. Те са позиционирани не само в пространството но и във времето, което е 

от съществено значение за цикличността на процесите и са индивидуалност. От съществено 

значения при всяка уелнес почивка е намаляване на тревожността и нейното и напълно 

отстраняване чрез обръщане на внимание на доверието което трябва да впечатлява, а звука да е с 

определена честота на вълната. На тревожните мисли от бизнес и битовизми трябва да се отнеме 

властта и всички неразположения трябва да напуснат емоционалния стрес и да се достига до 

здравословно задоволство. Уелнеса е изживяване той е свързан с регионалната култура с 

енергийните отличителности на туристическите места. В туристическите пакети се залагат не само 

цялостни масажи, а се издирват определени регионални лечебни практики, духовни изживявания 

точно на определено място. Икономиката на уелнес туризма е всеобхватна и тези които го 

предлагат, подържат здравословния начин на живот чрез духовни практики, алтернативни 

преживявания в активна среда, връзка със енергийни светилища, както и включване на 

здравословно уелнес хранене и напитки. Резултатите нарастват поради това че туристите все 

повече желаят да заплащат за изживявания и наслада. Поради намаляване на суровините в 

природата здравни кризи и прекалена консумация на енергоносители, цената на същите се 

увеличава десетократно. Това води до намаляване на данъци за туристическия бизнес и 

субсидиране на енергоносителите, но не и до корекции на цените на предлагания туристически 

продукт. Правилото конкуренция на база качество и цена вследствие на масовизацията ще отстъпи 

и ще даде възможност на алтернативност и качество, осигурено от спокойствие и автентичен уют. В 

основата на уелнес продуктите се набляга на чистотата и спазване на хигиенните норми на 

обществени места, чистия въздух и достигане до здравословен начин на живот. Активните 

технологии като Pure Rooms (чиста стая) осигуряват стерилизирани хотелски стаи за шест месеца, 

като гаранция е че в стайното пространство отсъстват микроби и бактерии. Стаите се зареждат и с 

пречиствател на въздух Pure A9 с 5-степенен филтър за помещения до 60 m². Стаите се предлагат 

не само като просторни стаи а и като стаи Prestige имат уникална атмосфера, която заедно с 

модерния декор приканват към релакс, както и Pure Master Suite с балкон с изглед към природата и 

планината. Навлизат SPA процедури с виртуална реалност, ултразвукови диагностики и терапии, 

измерване на колагена, измерване на стреса, криотерапии, измерване на биологичните данни чрез 

термокамера, техтология с инфрачервена светлина е в основата на лечение против стареене и 

лечение на болката, лазер i-Lipo за отслабване чрез липосукция. Технологиите се стремят към 

намаляване на нивата на тревожност създаване на състояние на спокойствие при попадане в 

реална екологична среда с цел медитация и релакс. Този иновативен нов начин на отпускане се 
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предлага от Sensync Vessel стереоскопични визуални изображения и движение в камера 

пресъздаваща природата (Parker, 2020). Все повече технологиите се доближават до холистичния 

подход и намират естествения път към психично и духовно здраве.  

Иновиране на процесите и тяхното усъвършенстване говори, че всяка следваща операция (фаза) от 

производствения процес трябва да се произведе с по-малко количество труд и енергия. Логично е и 

променливите разходи да намаляват и да се преконцентрират, но не и да са затихващи. При ново 

въвеждащ се нов алтернативен продукт се изисква влагане на все повече операции, което води и до 

повече трудоемки процеси и увеличаване на променливите разходи. В следствие на 

производството, променливите разходи могат да намаляват, да подържат една постоянна константа 

и при увеличаване на капацитета да растат, при което влагания труд първо расте, след което е 

постоянна величина и при увеличение на производството започва да има тенденции към 

намаляване вследствие на усъвършенстване на операциите.  

Уелнес туризма се оборудва с иновативни технологии и машини, които представляват разходи за 

технологично оборудване и др., които на практика задоволяват очакванията на туристите от където 

е и възможността даден уелнес продукт да отговори на възприятията на туристите. Това се дължи 

на факта, че за да имаме уелнес продукт, който да отговаря на търсенето е необходимо 

технологичното оборудване да се обновява и усъвършенства. Пресечената точка на степента на 

удовлетвореност се изразява между очакванията на туристите в подобряване на технологично 

оборудване, влагане на иновативни технологии и машини и възприятия от уелнес продукти, или 

удовлетвореността /У/ ще е функция от очакванията /О/, и възприятията /В/. 

У=f (О, В). 

Имаме три варианта тогава, когато очакванията са по-малки от възприятията /О<В/, когато 

очакванията са по-големи от възприятията /О>В/ и удовлетворение, когато /О=В/, което 

илюстрираме с предложените графики (виж фиг. 2) (Полименов, 2014). 

 

Фиг. 2. Функция на удовлетвореност спрямо очаквания и възприятия 

При нарастване на очакванията /цената/, удовлетворението ще намалява, т.е.  

∂f/∂О=∂У/∂О<0, /О>В/ – У  

Имаме търсене (очакванията) на иновативни продукти, което се постига с внедряване на иновативни 

машини и технологии, инвестиции и води до увеличаване на цената на уелнес продукта, до 
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увеличени очаквания, но и до ниски възприятия от страна на туристите и удовлетвореност в 

следствие на трудна нагласа. 

При нарастване на възприятията (количеството), удовлетворението нараства, т.е.      ∂f/∂В=∂У/∂В>0, 

/О<В/ – У 

Имаме предлагане (възприятията) на иновативни продукти, които с увеличаване на количеството и 

подобряване на качеството отговарят на възприятието на туриста и на удовлетвореността от уелнес 

продукта. В точка /У/ се изравняват търсените очаквания от вложените иновации и технологии и 

количеството предлагани иновативни продукти на пазара, при дадена равновесна цена (Оу). 

Очакванията (търсенето) и възприятията (предлагането) на иновативни продукти зависят както от 

цената, така също и от множество неценови фактори. Например кривата на очакванията (търсенето) 

на иновативни уелнес 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 уелнес продукти, поради това че имаме вложени множество технологични 

иновации, а при изместване на кривата на търсене наляво, намаляват очакванията (търсенето) на 

иновативни продукти, поради липса на иновативни технологии. Кривата на възприятието 

(предлагането) на иновативни уелнес 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, при увеличаване 

или намаляване на разходите за производство на иновативния уелнес продукт. При изместване на 

кривата на възприятието (предлагането) надясно, се увеличава предлагането на иновативни уелнес 

продукти, а при изместване на кривата на възприятието (предлагането) наляво, намалява търсенето 

на иновативни уелнес продукти. Съгласно теорията за потреблението, кривата на очакванията 

(търсенето) на вложените иновации и формиране на нов уелнес продукт, се определя от 

пределната полезност на този продукт. Всеки иновативен уелнес продукт има определена степен на 

полезност, която се измерва с възможността да задоволява определена потребност. Полезността 

(удовлетвореността) има субективна основа (възприятие), тя зависи от субективната оценка на 

туриста. 

ДИСКУСИЯ 

Конкуренцията в технологичните нововъведения е в основата на уелнес концепциите които се 

стремят към физически и психическо благополучие. Уелнес продуктите се насочват към динамичния 

начин на живот, за подобряване на благосъстоянието на хората чрез медитация и здравословно 

хранене. Туристите се стремят да подобрят своите порочни практики като посещават релаксиращи 

места и това да им помогне да навлязат в холистичните линии на природата. Преодоляване на 

трудности по осигуряване на сън и спокойствие е основно в уелнес туризма и това се постига чрез 

медитативни технологични нововъведения. Предлагане на уелнес продукти след биологична и 

вирусна инфекция, не само ще подобри функциите на човешкия организъм но и ще ги насочи към 

здравословен начин на живот. Технологичните уелнес нововъведения трябва да са в основата на 

внедряване и да са част от очакванията на туристите и да създават бранд.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стойностните уелнес продукти носят добри приходи и чрез технологичните нововъведения се 

стремят не само към подобряване на продукта, но и към намаляване на енергийните разходи. 



 
 

Международно научно списание за иновации                                              e-ISSN: 2603-493X 
 

 12 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм, T.4, бр. 1-2 2022 / 1-2 

Феноменалността при улнес продуктите не е само в природните дадености, а и в таланта и знанията 

за достигане на транцедентални нива на креативност. 

От направения анализ си позволяваме да формулираме следния извод: 

Уелнес туристическите продукти са перспектива за туризма и възможност за развитие на регионите, 

от където туристически бранд „Уелнес България”, „Wellness-BG” има бъдеще! 
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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“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.  

Представените схематично и графично данни характерни за пазара на глобалната Уелнес 

индустрия осигуряват дълбок поглед в реално време на глобалното състояние на Уелнес (Wellness) 

                                                           
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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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. 

Грешката намираме в определението на популярния термин фитнес (fitness) като „Обща 

физическа подготвеност на организма чрез правилно хранене, умерено-тежък физически труд, 

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
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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 (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?  

Кое е лесно достъпно, не е много зависимо от средата, не изисква специални условия?  

                                                           

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  
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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  

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 (полигон 3).  

                                                           

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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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 

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

2. 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.  

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

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

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

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

10. 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/ 

11. 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/ 

12. 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. 

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

14. 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_Report_
Final.pdf 

*** Разработеният анализ е по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на Център 
за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж.  
 

КОНТАКТИ 

Проф. д-р Живка Винарова, дмн, е-мейл:jivkavinarova@gmail.com 
Проф. Бистра Димитрова, дн: е-мейл: 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
file:///C:/Users/User/Desktop/JOURNALS/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
file:///C:/Users/User/Desktop/JOURNALS/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


 
 

Международно научно списание за иновации                                              e-ISSN: 2603-493X 
 

 19 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм, T.4, бр. 1-2 2022 / 1-2 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА В ДВИГАТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УСТАНОВЯВАНЕ НА УЕЛНЕС 

КУЛТУРА - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

Игнатова, Даринка  

Главен асистент, Доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Департамент за Информация и Усъвършенстване на Учители  

https://orcid.org/0000-0002-0564-584X  

 

Ключови думи: установяване на уелнес култура, динамика на двигателно развитие, 

проследяване на двигателен потенциал, индикатори за двигателен капацитет, функционална 

активност 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Учениците подлежът на непрекъсната оценка във всяка педагогичиска дейност, базирайки се на 
сравнителни анализи по определени постижения и резултати (Veselinov, 2021; Dimitrova et al., 2021; 
Ignatova & Iliev, 2022; 2020; Dimitrova et al., 2018). Важно е съвременните инструменти за оценка да 
са обективни и да позволяват представяне на стандарт (Dimitrova, 2020; Donev et al., 2019; Kostov et 
al., 2005). Традиционно нормативните изисквания имат динамичен характер, което позволява 
промяна в зависимост от социалните условия (Nesheva, 2019; Ivanova, 2019; Trendafilov, 2013). 
Резултатите от педагогическото изследване отразяват реалното състояние на двигателна активност 
на изследвания контингент. Те са комплексен индикатор за дейността на педагога в урока по ФВС8. 
Това ще повлияе върху развитието на двигателните качества на учениците, в следствие ще 
настъпят промени в двигателният им капацитет. За състоянието на двигателната активност, в 
спортно-педагогическата практика е прието да се съди по установяване ниво на развитие на 
двигателен капацитет (Ignatova al., 2020). На базата получени резултати правим количествен и 
качествен анализ, съобразно залегналите задачи в урока по ФВС.  
МЕТОДИ  
Настоящото изследване бе проведено в периода на учебната 2021/22 година. Проследен бе 
двигателния капацитет на 260 ученика – обект на изследването, от които 130 момичета и 130 
момчета на възраст 13-14 години от столична гимназия. За целта на изследването бяха сформирани 
две групи, равномерно разпределени по пол – момичета (50%) и момчета (50%). Цел на 
изследването е проследяване в динамиката на двигателния потенциал, в началото и края на 
учебната 2021/22 г. и установяване на уелнес култура в прогимназиален етап на образователната 
степен в урока по ФВС, базирайки се на сревнителен анализ в динамиката на показателите в 
начолото и в края на проследения период.  
Таблица 1.  Индикатори при оценка двигателен капацитет – мерни единици 

№ Показатели Единици Точност Посока - нарастване 

    М Ж 

1 30 м. гладко бягане сек 0.01 + Const. 

2 Скок дължина от място см 1 - + 

3 Хвърляне на плътна топка 3 кг. см 1 + + 

4 Совалка 200 м. сек 0.01 + + 

5 Т – тест сек 0.01 + + 

  

Проследените нива на двигателно развитие, са определящи за средните стойности на изследваните 

показатели, а установената динамика в проследените емпирични данни на седмокласниците, база 

                                                           
8 Предмет ФВС: предметът физическо възпитание и спорт в училищните програми на България  
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за устеновяване наличието на уелнес ултура в гимназиален етап. Анализирани са показатели, 

позволяващи хармонизиране и индивидуализиране на разликите в двигателния потенциал между 

събраните емпирични данни от начало-край на изследвания период. Научно обоснованите изводи 

ще установят наличие или липса на динамика в двигателния капацитет. Измерване на двигателния 

потенциал бе проведено в периода 01.09.2021г. - 30.06.2022г. За установяване взаимовръзката 

между индикаторите е приложен анализ на динамиката чрез математико-статистическа обработка 

за извеждане на коефициенти на вариация. За реализиране на целите е използван обективен, 

тестови-метод за измерване и оценка на двигателния капацитет, синтезиран в таблица 1. 

Проследените показатели са база за входно и изходно ниво по ФВС и носят информация за основни 

признаци на двигателно развитие и установяване на двигателни умения. Резултати са представени 

на фигура 1 и 2.  

Фигура 1.   Средни показатели двигателни умения - момичета  

 

Фигура 2 . Средни показатели двигателни умения - момчета  

 

Сравнителния анализ от данните на фигура 1 и 2 показва, че постигнатите резултати на изходно 

ниво при повечето показатели се подобряват. Момичетата отчитат подобрение в четири теста. 

Констатиран е спад при скока на дължина при момичетата, поради не добре развита взривна сила 

на долни крайници и трудности от техническо естество при изпълнението. В бягането на 30 м. 
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гладко бягане и 200 м. соволка, 60% от участниците в изследавнето са овладели уменията, а 40% 

имат нужда от допълнителна подготовка. Същото съотношение се констатира при хвърляне на 

плътна топка. При скок дължина от място - 55% регистритат резултати над средно ниво, като 45% са 

под средно ниво. Най-добро процентно съотношение и най-добри постигнати резултати от 

момичетата са установени при Т-теста - 70% към 30%. При момчетата също се констатира 

повишение в резултатите при четири теста, като при бягането на 30 м., където входно и изходно 

ниво имат еднакви стойности, въпреки че при 60% са установени по-добри показатели от средното 

ниво за този тест,  спрямо по-ниски констатирани резулати при 40%. Нивото се запазва поради 

сходни индивидуални резултати. Наблюдава се идентичност в процентно съотношение при скока на 

дължина и бягане на 200 м. Момчетата регистрират най-високи резултати в хвърляне на плътна 

топка 3 кг. - 80%, над средното ниво, като 20% регистритат постижения под средно ниво. При Т-

теста процентното съотношение е 70:30.  

Констатира се, че при покриване на критериите на новите изисквания за оценка на двигателната 

активност, оценка - добър /4/ е по-лесно постижима, като при покриване на оценка - много добър /5/ 

попадат по-голям брой ученици. Факт е, че отличните оценки с новите тестове за измерване на 

двигателен капоцитет са  трудно постижими дори и за активно спортуващи. 

Резултати 

Проведен бе вариационен анализ за определяне средно ниво и установяване динамика на 

проследени показатели. Съобразно целта и задачите на изследването и събрания емпиричен 

материал бе подложен на статистическа обработка чрез вариационен анализ. Следва описание на 

използвани в изследавенто математико-статистически методи с включен вариационен анализ. За 

определяне средните стойности и отклонения на показателите бе приложен вариационен анализ с 

изчисляване на средните статистически параметри: 

 X - средноаритметична величина; 

 S - средно квадратично отклонение; 

 V% - коефициент на вариация;      

 X min - минимална регистрирана стойност по всеки от показателите; 

 X max - максимална регистрирана стойност по всеки от показателите; 

Стандартното отклонение (S) е най-прецизният и често използван показател за разсейване. Той 

описва степента на отклонение на стойностите на променливата величина от средната аритметична 

(Nikolov, 2011). Формулата, която го дефинира е: 

където: Σх -  сума на стойностите  

                                             Xi – всяка една стойност на променливата в извадката 

                                              п – обем на извадката 

.100(%)
S

V
X
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Коефициентът на вариация (V%) дава информация за разсейването на признака, изразено в 

проценти, което дава възможност за сравняване на вариацията на различни признаци.  Освен това 

се ползва за оценяване на еднородността на извадката:  

 Счита се, че разсейването на признака е малко (извадката е еднородна), когато стойността 

му е до 10-12%.  

 Между 10 и 30% извадката е приблизително еднородна.  

 Когато е над 30% разсейването на признака е голямо (извадката е силно нееднородна). 

Размахът (R) е най-елементарният измерител на статистическото разсейване. Той представлява 

разлика между най-голямата и най-малка стойност на променливата величина. 

, където: Xmax - най-голямата стойност на променливата  

                                          Xmin - най-малката стойност на променливата 

 Симетричността на разпределение се описва с показателя за асиметрия (Аs), който при 

нормално разпределение е равен на нула (As=0). 

 Височината на върха на нормалното разпределение се описва с показателя ексцес (Ех).  

Резултатите от направения вариационен анализ са представени на таблици 2 и 3 и дават 

възможност за разкриване на средното ниво в динамиката по изследваните показатели в 

проведените пет теста. 

Таблица 2.  Вариационен анализ - общи резултати - момичета 

 Показатели N Xmin Xmax  _ S V% As Ex 

     R X     

1 30 м. гладко бягане 130 4,7 5,8 1,1 5,1 0,23 2,19 -0,106 -0,223 

2 Скок дължина от място 130 140 200 60 171,7 5,12 2,96 -0,645 -0,349 

3 Хвърляне плътна топка 3 кг. 130 330 530 200 422,3 7,88 4,45 -0,947 0,850 

4 Совалка 200 м. 130 39,18 55,23 16,05 44,64 3,25 17,52 0,289 -1510 

5 Т - тест 130 12,37 16,92 4,55 14,02 1,70 12,05 0,013 -1,025 

Таблица 3.  Вариационен анализ - общи резултати - момчета  

 Показатели N Xmin Xmax  _ S V% As Ex 

     R X     

1 30 м. гладко бягане 130 4 5,9 1,9 4,6 0,21 2,15 -0,103 -0,220 

2 Скок дължина от място 130 130 250 120 204,8 5,53 2,55 -0,727 -0,650 

3 Хвърляне плътна топка 3 кг. 130 400 850 450 591,9 8,46 5,06 -0,968 0,970 

4 Совалка 200 м. 130 33,62 47 13,38 39,57 2,24 16,47 0,211 -1,470 

5 Т - тест 130 11,05 15,98 4,93 13 1,10 8,28 0,005 -0,997 
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ДИСКУСИЯ  
В техническо отношение учениците изпълняват много добре и добре беговите дистанции. 
Констатират се трудности от техническо естество в изпълнение на скок дължина от място, хвърляне 
плътна топка 3 кг. и 200 м. совалково бягане. Демонстрирани са добри резултати в тестовете: 30 м. 
гладко бягане и ловкост /Т-тест/. Изследването е проведено с помощта на различни методологии. 
Стандартизацията на инструментите и дефинициите са от съществено значение за научния прогрес 
в областта. Получените резултати, направените анализи и обобщения в хода на проследяване 
динамиката в двигателния потенциял, разкриват следните закономерности относно двигателното 
развитие, даващи основание за формулиране на следните заключения:  

 Изследваната съвкупност е еднородна по отношение на двигателно развитие и умения. 

 Установена е специфика в проявата на двигателните индикатори, както и в дистрибуцията им. 

 Многопластовият двигателен капацитет при 13-14 годишни ученици проявява неравномерно, но 
непрекъснато разгръщане, макар и с различен темп.  

 В техническо отношение учениците изпълняват много добре и добре беговите дистанции. 

 Констатират се трудности от техническо естество в изпълнение на скок дължина от място, хвърляне 
плътна топка 3 кг. и 200 м. совалково бягане. 

 Демонстрирани са добри резултати в тестовете: 30 м. гладко бягане и ловкост /Т-тест/. 

 Двигателните индикатори проявяват интензивна динамика при 13-14 годишните, формирайки 
двигателния им капацитет. 
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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). 

https://orcid.org/0000-0002-0436-6398
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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)  

Прави впечатление, че в повечето ВУЗ-ве липсва двигателна активност, свързана с народните хора 

и танци, поради ред обективни или субективни причини, а именно:  

http://zabulgaria.eu/?fbclid=IwAR1QmyS5Vnk2eLhKpBa_0HLvh_pjoJylkp8c3LSNjt-VFUr7RQ9JrWzxII
https://uchiteli.bg/interesting/polzite-ot-narodnite-tanci/1418
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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 най-

желаните, 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. 

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 
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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. 

 
                        Фигура 4. Изборна скала на степените 
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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 

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 
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(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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СИСТЕМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ВЕТРОХОДЕН ТУРИЗЪМ 

Стоян Бахчевански   

Катедра „Водни спортове“, Национална спортна Академия „В. Левски“ 

 

Ключови думи: Ветроходство, туризъм, подготовка, кадри. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Според доклади на Световната организация за туризъм (UNWTO) през последните 60 години 

туризмът показва непрекъснато развитие и диверсификация, превръщайки се в един от най-

големите и най-бързо развиващите се икономически сектори в света. През 2010 г. приходите от 

международен туризъм възлизат на 919 милиарда долара САЩ. 

Броят на международните туристически пътувания непрекъснато нараства от 25 милиона през 1950 

г., 278 милиона през 1980 г., 528 милиона през 1995 г. и 1,035 милиона през 2012 г. При дългосрочна 

прогноза увеличението е до + 4,4% годишно (фиг. 1). 

На прага на третото хилядолетие човечеството е изправено пред редица проблеми, от решението 

на които зависи успешното развитие на цивилизацията на Земята. Това включва религиозни и 

етнически конфликти, екологични проблеми и опазване на природните ресурси и др., както и 

въпроси на възпитанието, младежкото образование и осигуряване здравето на хората.  

Един от начините за влияние върху младите хора е спорта и в частност „ветроходството“, със 

своята екологичност (Дойчев, 2019), от друга страна успешното им реализиране в практическата 

дейност зависи от нивото на владеене на различни технически похвати, както и на специалните 

физически качества. (Аврамова, 2019) 

 Фиг. 1. Броят на международните туристически пътувания за 1950-2010 г. и дългосрочната 

прогноза за тяхното увеличение до 2030 г.(по данни на UNWTO от 2017 г.) 
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МЕТОДИ 

Нашата работна хипотеза е, че проучването на възможностите за повишаване на 

квалификацията на яхтените капитани ще подобри и качеството на предлаганите услуги в сферата 

на яхтения туризъм в България. 

Областта на настоящото изследване e функциониране и развитие яхтеният туризъм. 

Предмет на изследването – проучване и анализ на системите за подготовка на кадрите в яхтения 

туризъм. Обектът на изследването са обучението и сертифицирането на кадрите в яхтения 

туризъм. Цел: Целта на работата е да се проучат особеностите на обучението и сертифицирането 

на ветроходците в различни страни. 

Задачи. 

1. Проучване на системите за подготовка на кадри за развитието на ветроходния спорт  и яхтения 

туризъм в различни страни от Европа и Америка. 

2. Проучване на системата за подготовка на кадри за развитието на ветроходния спорт  и яхтения 

туризъм в България. 

Методология на изследването.  

Методите, които са използвани при изследването са: 

 Литературно и информационно проучване. 

 Теоретичен анализ. 

 Синтез. 

РЕЗУЛТАТИ 

Опитът на Испания, Франция, Турция, Дания и други страни ясно показва, че заниманията с 

ветроходство имат значителен принос за националната икономика.  

Ветроходният туризъм е едно от най-ефективните средства за рекреация както за младежи, така и 

за възрастни хора. Лидери по популярност на яхтения туризъм в Европа са Холандия и Швеция. 

В Швеция всеки 7 жител на страната притежава яхта, а в Холандия всеки 30-ти. Броят на 

ветроходни яхти са; в Германия - 125 000, в Холандия - 200 000, Франция - 190 000; във 

Великобритания - около 500 000, и Швеция - 1 200 000 (включително моторни), включително над 200 

хиляди круизни каюти. 

Подготовка и сертифициране на яхтени капитани в Европа и Америка.  

Най-известната организация за подготовка и сертифициране в ветроходният туризъм е британската 

кралска яхтена асоциация (Royal Yachting Association) Тя е на повече от 130 години, упълномощена 

е от правителството на Англия да регулира дейността на яхтсмените, а училищата й заслужено се 

смятат за едни от най-добрите в света (обучението се провежда само на английски език). Друга 

основна система за обучение е Американската международна школа (International Yachtmaster 
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Training). Аматьорското и професионалното обучение се провежда и от Международната асоциация 

на ветроходните училища (ISSA), която е международна обществена организация, обединяваща 

3,550 яхтни училища в 31 държави (приемащи стандарта ISSA). 

Започва се от ниво Flotilla Skipper/Watchkeeper и след което, обучението се състои от практическа и 

теоретична част. Кандидатите трябва да отговарят на здравните изисквания, като за получаване на 

шофьорска книжка. Необходимо е да знае английски език и да се  държи  над водата. Минималния 

стаж, необходим за получаване на окончателен сертификат е проплаване на 200 морски мили и 10 

дни в морето. Сертификатът Bareboat Skipper удостоверява, че притежателят на дипломата 

разполага с достатъчно знания и умения, за да плава като капитан на яхта с размери до 50 фута и 

до 20 морски мили от брега (през деня); може да наеме яхта и да извършва независими круизи на 

яхти. В България обаче ветроходният туризъм, ветроходството и видовете отдих, свързани с 

неговото използване, са изключително слабо представени на брега на Черно море. Няма развита 

инфраструктура за практикуване на тези ефективни видове воден отдих. 

Подготовка и сертифициране на яхтени капитани в България. Сериозен проблем в 

повишаването на конкурентоспособността на България (в системата на международния входящ и 

изходящ туризъм) е подготовката и сертифицирането на капитаните на яхти. У нас необходимо да 

се човек притежава правоспособност за капитан на плавателен съд до 40 бруто тона по море за да 

се занимава с ветроходен спорт, туризъм, спортен риболов и развлечения. 

Придобиването му може да отнеме около месец и обикновено се провежда вечер или през 

уикендите. За общо 106-те учебни часа се минава през четири основни теми - корабоводене 

(география, метеорология, навигация, правила за движение), морско дело (устройство и движение 

на кораба, работа с радио и правила за безопасност), законодателство и техническа подготовка 

(устройство на двигателя). Курсовете завършват с вътрешен, а след това и с външен изпит, който 

наподобява изпитите за шофьорска книжка - индивидуален компютърен тест с 65 въпроса. 

Общо 30 фирми предлагат капитански курсове за кораби до 40 тона. Най-много са в София - общо 

осем, по пет във Варна и Бургас, три в Русе и по една във Видин, Оряхово, Свищов, Силистра, 

Поморие, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора и Кърджали. Изпити пък могат да се полагат 

само в центровете на "Морска администрация" в София, Варна, Бургас, Русе и Лом. При успешно 

издържан изпит свидетелството е валидно десет години, след което се подновява след представяне 

на актуално медицинско удостоверение. Държавният стандарт за морско обучение до 40 бруто тона 

не включва практическа подготовка по ветроходство. Според експертите, логиката в курсовете да 

няма практическа ветроходна подготовка е, че ветроходството е "по-скоро хоби и спорт" и че, 

"ветроходците в България са в пъти по-малка бройка от тези, които имат свидетелство за водене на 

кораб“. Българското свидетелство за управление на малък кораб важи по целия свят и дава право 
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за наемане на яхта в Гърция, Турция и някои други страни не включва подходящата подготовка за 

това. Като добра практика за повишаване на квалификацията на българските капитани на 

ветроходни яхти, някои от учебните центрове установяват контакти с водещи световни училища, 

получават международни лицензи и подготвят и сертифицират своите ученици с международно 

признати документи. Пример за подобни центрове са „Вятър и вода “ и „Sailing.bg” работещи 

съвместно с британската кралска яхтена асоциация (Royal Yachting Association) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подготовката на капитани за ветроходни яхти в България се състои в изкарване на капитански 

курс за придобиване на правоспособност водач на кораб до 40 БТ по море. 

2. В капитанските курсове не е включена практика на ветроходна яхта. 

3. За подобряване на ветроходните умения на капитаните се предлага допълнително обучение по 

модел на международно признати организации. 

4. Повишаването на квалификацията на яхтените капитани ще подобри и качеството на 

предлаганите услуги в сферата на яхтения туризъм в България.  
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СПЕЦИФИКА НА  ВИДОВЕТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПОСТИГАНЕ                           

КУЛТУРА НА КАЧЕСТВОТО В НИШОВ ТУРИЗЪМ  

 

Динчева, Гергана 

Докторант, факултет ОЗЗГТ, Програма „Уелнес-промоция на здравето“, 

Катедра „Водни спортове“, Национална спортна Академия „В. Левски“ 

 

Ключови думи: Стандарти, специфика на видовете, култура на качеството в Рекреативните 

услуги и терапии, Уелнес индустрия, Спа култура. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Този материал прави първи опит за систематизиране на професионалните детайли относно 

важността на разработването и прилагане на стандарти . Ще започнем с изясняването на това какво 

съдържанието на израза: „… в съответствие с ЕС, ето пример: Преди да започнете да продавате 

продукт в държава от ЕС, той трябва да отговаря на правилата (стандарта), които се прилагат в 

целия ЕС (Димитрова и  кол., 2018; Димитрова и  кол., 2019; WHO (2015). След като продуктът или 

услугата бъдат одобрени за продажба в една страна членка, той по принцип може да се продава 

навсякъде в ЕС (Димитрова и  кол., 2019а; Polimenov, 2018). Съюият принцип се прилага и 

съобразно тестовете за измерване функционалните възможности на хора от различни възрасти 

(Trendafilov et al., 2013: Ignatova, 2020; Ignatova et al., 2020; Nesheva, 2019; Чипева, 2019). 

Европейските стандарти (съкратено EN, от немското наименование Europäische Norm („Европейска 

норма“) са технически стандарти, изготвени и поддържани от CEN (Европейски комитет по 

стандартизация), CENELEC (Европейски комитет за електротехническа стандартизация) и ETSI 

(Европейски институт за телекомуникационни стандарти). Защо европейските стандарти са важни? 

На 2 февруари 2022 г. Европейската комисия представя нова стратегия за стандартизация, 

очертаваща подхода на Европа към стандартите в рамките на единния пазар, както и в световен 

мащаб. Рекреативната индустрия и в частност Нишовият туризъм са области с високи изисквания 

към прилагане на различни стандарти (Dimitrova, 2019; Dimitrova, 2019а; Dimitrova, 2020; Nesheva, 

2019; Polimenov, 2019; ). Стратегията е придружена от Предложение за изменение на Регламента за 

стандартизация, Доклад за прилагането му и Годишната работна програма на Съюза за европейска 

стандартизация за 2022 г. Тази нова стратегия има за цел да засили глобалната 

конкурентоспособност на ЕС. Стратегията на Европа за стандартазация ще даде възможност за 

устойчива, зелена и цифрова икономика (Dimitrova, 2017; Dimitrova, 2018; Dimitrova, 2018а). Друга 

важна за ЕК политика е да заложи демократичните ценности в технологичните приложения. 

МЕТОДИ 

Целта на изследването е да се установи качеството и значимостта на стандарти за уелнес услуги за 

българския Нишов туризъм чрез регистриране на значимостта на изследваните показатели и 

определяне на техния обхват според експерименталната маса. Изследването е снето от общо 110 

работещи специалисти, всички българи през 2021г, на възраст 28-47 години (средно = 37,5), 54 

мъже и 56 жени, разделени в две възрастови сегмента (28-37 години; 38-47 години), пол, 

практически опит (не по-малко от три години, от 4 -7 години и над осем години) и ниво на длъжност 

(главен изпълнителен директор, мениджър, оперативен / терапевт и незавършили уелнес и спа 

зона). От тях 56 участваха в психометричния експеримент за ранкиране по важност необходимостта 

от прилагане на страндарти. Други 54 участваха в проучването на видовете и годишната динамика 

на изискуемите в Рекреативната индустрия различни стандарти. Сред респондентите са обхваната 
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Линия на СПА стандарти 

Линия на Уелнес стандарти 

Линия на Хигиенни стандарти 

  

изследователи от екипа на НСА в ЦВП Наследсво БГ, които преподават в най-престижния български 

университет за уелнес култура, с акредитирани и интегрирани образователни програми по Wellness 

& Spa & Thalasso култура - Национална спортна академия „В. Левски”, София. Подписани са 

декларации за информирано съгласие, че данните от анкетата ще бъдат публикувани. В периода м. 

Май – м. Септември 2021 г. беше проведено психометрично проучване на мненията. Мненията на 

респондентите бяха измерени с адаптивна версия на въпросника за проучването с помощта на 

онлайн инструменти google drive и използвахме тест за психометрична оценка. Нивото на 

психометрично измерване според респондентите е резултат от важността на числата (чрез реда на 

конкретни въпроси A-фиксиран въпрос от-X от B-брой въпроси), използвани за всички зададени 

въпроси (точки). Те измерват връзката на свързаните елементи. Подреждаме въпросите според 

броя на елементите, които са приоритетни въз основа на техния индикатор. Получаваме 

заповед/класификация за класификация на специфичната важност на относителната значимост и 

връзката на стандартите за гарантиране на качеството на Уелнес и Спа. 

РЕЗУЛТАТИ 

Стандартите са тихата основа на единния пазар на ЕС и глобалната конкурентоспособност. Те 
помагат на производителите да гарантират оперативната съвместимост на продуктите и услугите, 
да намалят разходите, да подобрят безопасността и да насърчат иновациите. Стандартите са 
невидима, но основна част от нашето ежедневие: от Wi-Fi честотите до свързани ски връзки. 
Стандартите дават увереност, че даден продукт или услуга са подходящи за целта, безопасни са и 
няма да навредят на хората или околната среда. Съответствието с хармонизираните стандарти 
гарантира, че продуктите са в съответствие със законодателството на ЕС (Достъпно на: 
https://www.standict.eu/eu-standardisation-strategy-2022). 

Каква е основната цел на стандарта? 
Целта на стандарта е да осигури надеждна основа за хората да споделят едни и същи 

очаквания относно продукт или услуга. Това помага за: улесняване на търговията. осигуряват рамка 
за постигане на икономии, ефективност и оперативна съвместимост. Rазновидни стандарти 
гарантират постигане на договореното ниво за качество на услугата или продукта. На фигура 1 е 
направен опит за онагледяване динамика на активните стандарти, по години и видове Нишови 
услуги и продукти: 

25 
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                                                                                                                                      2020г 
 
г 
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г 

                                 2010г               Видове стандарти 

Фигура 1. Динамика на активните стандарти, по години и видове Нишови услуги и продукти. 
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Какви са видовете стандарти? 
Стандартите също могат да бъдат класифицирани според тяхната степен на формалност, в 

зависимост от това кой инициира процеса на стандартизация. 
 Официални стандарти (публично регламентирани чрез закон и обявени, като държавни 

стандарти или европейски, които улесняват свободното преминаване на стоки и услуги при 
гарантиране високо качество и безопасност за здравето).  

 Неформални стандарти (задължително носене на джапанки в термалните зони, задържително 
взимане на душ преди влизане в джакузи или минерален басейн).  

 Собствени стандарти (характерни за авторска терапия или фито продукт). 
Всеки европейски стандарт, приет на международно ниво, носи конкурентно предимство на 

европейския бизнес. Геополитиката на новите технологии и напредналото производство изисква 

Европа да гарантира ефикасното и ефективно функциониране на своята стандартизация. 

Стандартите гарантират безопасността, качеството и надеждността на продуктите и услугите; те 

улесняват търговията и защитават нашето здраве и здравето на околната среда. За бизнеса 

стандартите подобряват системите и процесите; те намаляват отпадъците, намаляват разходите и 

осигуряват последователност.  

Таблица 1. Матрица на предпочитанията основана на снетите мнения относно важността на прилагането 
на стандарти, гарантиращи качеството на услугите. 

Индикатори 1 
/6 ед./ 

2 
/5 ед./ 

3 
/4 ед./ 

4 
/3 ед./ 

5 
/2 ед./ 

6 
/1 ед./ 

Сбор 
точки 

Ранг 

1. Прилагане на стандартите за услуги в 

Wellness&SPA центъра 

44 
243 

 

7 
26 

4 
17 

1 
3 
 

 
_ 

 
_ 

56 лица 
289 точки 

(Ранг тегло) 

 
I 

2. Прилагане на продуктовите стандарти в 

Wellness&SPA центъра 

8 
50 

33 
161 

 
8 

6 
12 

3 
5 

1 
1 

56 
237 

 
II 

3. Изисквано ниво на квалификация и 

компетентност на персонала за прилагане 

на стандарти 

5 
20 

3 
35 

33 
110 

3 
16 

5 
8 

7 
5 

56 
194 

 
III 

4. Висококачествено изпълнение на 

предлаганите Wellness и SPA услуги 

4 
15 

2 
15 

3 
70 

42 
51 

4 
6 

 
3_ 

56 
150 

 
IV 

5. Ефективна структура на управление - 
4 

4 
18 

6 
25 

10 
20 

36 
62 

 
_ 

56 
129 

 
V 

6. Съвременни съоръжения и оборудване 1 
_ 

5 
18 

4 
14 

4 
8 

12 
5 

30 
34 

56 
79 

 
VI 

 

 Проведеният психометричен експеримент за ранкиране по важност необходимостта от 

прилагане на страндарти в Wellness&SPA обектите показа следните резултати. На първо и второ 

място респондентите класират „Прилагане на стандартите за услуги в Wellness&SPA центъра“ 

(тегло по ранг 289т) и „Прилагане на стандартите за продукти в Wellness&SPA центъра“ (тегло по 

ранг 237т). Логично на трето място е поставено „Изискуемо ниво за квалификация и компетентност 

на персонала за прилагане на стандарти“ (тегло по ранг 194т). Това означава, че дори да има 

прекрасно разработени стандарти, без добре обучен персонал, със специализирани компетенции за 

прилагането на тези стандарти не би могло да се постигне високо качество на услугата. Ето защо 

„Висококачествено изпълнение на предлаганите Wellness и SPA услуги“ (тегло по ранг 150т). е 

класиран след добре квалифицирания персонал. 
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ДИСКУСИЯ 

Динамикта на внедрените и изисквани за прилагне в практиката стандарти за различните видове 

Нишови услуги и продукти расте с всяка година. Глобалната пандемия добави и здравни стандарти, 

което утежни неимуверно много работата във всички обекти на градски или ваканционен туризъм. 

От друга страна прилагането и спазването на множеството изисквани разновидни стандарти 

гарантират постигане на договореното ниво за качество на услугата или продукта. 

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, които да разпространяват убедително високи стандарти за качество на 

Уелнес (Wellness) услугите или продуктите; 

2. Българските бизнес организации заинтересовани от развитието на Уелнес и Спа услугите и 

продуктите се нуждаят от научно-приложно обезпечаване за постигане на високи стандарти за 

култура на качеството; 

3.  В България и на Балканите липсва лицензирана научна лаборатория, която да изследва и 

разработва специализирани стандарти за качество на Уелнес (Wellness), Спа (Spa) и Таласо 

(Thalasso) услугите или продуктите; 

4. България доказа, че има потенциал да бъде балкански лидер с лицензиран европейски Център 

за специализирани изследования и разработване на български държавни стандарти за сектора 

на Рекреативната индустрия, Уелнес качеството на живот и термални терапии. 
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Грандиозен спектакъл и конгрес отбелязват 

80 години Национална спортна академия 
 

 

Грандиозен спектакъл в Зала 1 на НДК в столицата в събота и престижен научен конгрес ще 

отбележат 80-годишнината на Националната спортна академия. Поради големия интерес са 

предвидени две представления на спектакъла на 3 декември, за които всички покани са раздадени. 

Втората гала се излъчва пряко по БНТ 1. 

Сред гостите в НДК бе Президентът на републиката Румен Радев, много от най-големите спортисти 

на България – олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти, възпитаници на 

Академията от много поколения, както и настоящите студенти в НСА. Ректорът проф. Николай Изов 

връчи почетни награди. Над 500 студинти ще излязат на сцената, за да представят миналото, 

настоящето и бъдещето на висшето учебно заведение. Представлението е под надслов „Полет към 

звездите“ и е режисирано от проф. Кирил Андонов. Мотото на спектакъла пък е „Как би изглеждава 

Академията след 100 години“. 

За 8 десетилетия във висшето учебно заведение образование са получили над 60 000 младежи. В 

момента студентите в НСА са около 3000 от 69 специалности. 

Академията посреща празника си с изцяло обновена учебна и спортна база. Ректоратът в 

Студентски град вече има нова външна визия, скоро ще отворят врати новосъздаденият 

Образователен олимпийски център и музей, както и модернизираният лекоатлетически стадион. 

Националната спортна академия започва мисията си през 1942 г. като Държавно висше училище за 
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телесно възпитание. След това висшето учебно заведение се преименува на Висш институт за 

физическа култура и спорт (ВИФ), днес е Национална спортна академия „Васил Левски“. 

По време на двудневните тържества предстои и мащабен международен научен конгрес. Участие са 

заявили над 320 участници от над 10 държави – Израел, Испания, Словакия, Гърция, Сърбия, 

Албания, Казахстан, Азербайджан, Румъния, България и др. Патрон на конгреса е еврокомисарят 

Мария Габриел, която ще се включи в кръглата маса на тема „Възстановяване на спортния сектор 

след пандемията“. В тържественото отбелязване на годишнината на 1 декември от основаването на 

академията взе участие президентът Румен Радев. 

  

Президентът на България олимписйи комитет Стефка Костадинова бе официален гост, както 

министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов, министърът на младежта и спорта 

Весела Лечева, кметът на град София Йорданка Фандъкова, бивши ректори, преподаватели, 

студенти, дипломати, представители на институции, общественици, журналисти.   

„НСА е безценен национален капитал, защото тук далеч не става въпрос само за спорт, каза 

президентът Радев в официалната си реч зала „Аула Максима” на НСА. – Със своята дейност 

академията допринася за духа и здравето на нацията, градят се ценности, възпитава се борбеност и 

се укрепва българският дух. През всички години от създаването си до днес Академията остава 

вярна да развива ценностите на спорта и олимпийските идеали.” 

 

Румен Радев се обърна с думи на благодарност към всички преподаватели и към членовете на 

ръководството на НСА за всичко, което правят за българския спорт, за това, че създадоха световни 

и олимпийски шампиони, хиляди спортни специалисти и учители по спортно възпитание, че 

продължават да развиват спортната наука и допринасят за добрия и зелен вид на столицата. 
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Десетилетия наред вашата Академия проповядва необходимостта и значението на спорта за здрава 

нация, отбеляза Радев и добави, че инвестира в своя човешки капитал, в неговото здраве. 

Ректорът на НСА проф. Николай Изов заяви, че НСА е първият и единствен спортен университет в 

България, лидер в подготовката и успешната професионална реализация на своите възпитаници. 

„80-годишнината на НСА се отбелязва от цялата спортна общественост на България“, 

подчерта той. Проф. Изов съобщи, че по повод годишнината е валидирана специална пощенска 

марка, която е в обръщение. 

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова също отбеляза приноса и многобройните успехи 

на висшето спортно училище. 

 
 

„София получи титлата Световна столица на спорта за 2024 г.„, каза тя. Фандъкова връчи грамотата 

на кмета на СО на проф Изов, а академичното ръководство я удостои с почетната лента на НСА. 

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева награди с почетен плакет ректора на НСА проф. 

Николай Изов по случай годишнината. 

„Приемам този юбилей с особено чувство на гордост. Като служебен министър на младежта и 

спорта съзнавам безспорните заслуги на първото и единствено специализирано висше спортно 

училище за успехите на българския спорт. Многобройни са успехите на български състезатели и 

треньори, записали със златни букви имената си и останали в историята на световния и 

европейския спорт. Безспорни са заслугите и на НСА, възпитала квалифицирани треньори, 

специалисти, преподаватели и ръководители в областта на спорта. Ваша е заслугата, скъпи 

преподаватели и затова казвам, че с особено чувство на гордост приемам този юбилей. 80 години 

са повод за равносметка, анализ, но и повод да се поздравим с постигнатите успехи и постижения в 
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спортната наука и образование“, каза министър Весела Лечева. Весела Лечева добави, че чувства 

Националната спортна академия като свой дом и изтъкна, че висшето училище има съществен 

принос за нейното развитие.  

 

„Приемам този празник с особено чувство на гордост, защото съм възпитаник на НСА „Васил 

Левски“ и  знам какъв голям принос има Академията за изграждането ми не само като спортист, но и 

като ръководител в българския спорт“, добави Лечева.  

„Скъпи преподаватели, скъпи студенти, пожелавам ви да бъдете все така отдадени в мисията ви за 

развитие на българската спортна наука и образование. Успех на всички, гордейте се с 

Националната спортна академия „Васил Левски“, завърши министърът на младежта и спорта.   

 
(Достъпно на: www.bgathletic.com / Снимки: www.nsa.bg) 

 

 
  

http://www.bgathletic.com/
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НОВИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ 
ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА&WELLNESS И ИНДУСТРИЯ И НИШОВ ТУРИЗЪМ 

Доц. Ирина Нешева, доктор 
 

 

МАЖОРЕТНИ СПОРТОВЕ 
 

 

 

Нешева, И. (2016). Мажоретни спортове.  

Монография, I част,  

Изд. Авангард Прима, С., с.1-108  

ISBN 978-619-160-592-7            

 

 

 

 

 

ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННАТА, МАЙКАТА, 

БЕБЕТО И ДЕТЕТО 
 

 

Нешева, И., (2006). Гимнастика за бременната, майката, бебето 

и детето”, изд. Бестселър, С., с.1-109,  

ISBN-10: 954-91874-1-1/ ISBN-13: 978 -954 - 91874 -1-0 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НЕШЕВА 
   

 

Нешева, И. (2015) ПРОГРАМА НЕШЕВА „Гимнастика с 

психопрофилактика и функционален контрол за жени с 

нормална бременност “. Ръководство за специализирани фитнес 

инструктори за бременни жени, изд. Авангард Прима, 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 автора9 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Катедра, „Маркетинг и Туризъм”, Email: mpolimenov@gmail.com 
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