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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). 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 базиран продукт 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., 2020). 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 
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подобряване на 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 

https://globalwellnessinstitute.org/wp


 
 

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

 

 9 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм, T.4, (1-2), c. 7-12 2022 / 1-2 

разходоемдостта на 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. 
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Този иновативен нов начин на отпускане се 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 
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продукта, до 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. 
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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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