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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 
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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 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 
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Линия на СПА стандарти 

Линия на Уелнес стандарти 

Линия на Хигиенни стандарти 

  

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 

20 
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5 

                                                           2013г 

                                 2010г 
 

Видове стандарти 

Фигура 1. Динамика на активните стандарти, по години и видове Нишови услуги и продукти. 

 

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 

5 
20 

3 
35 

33 
110 

3 
16 

5 
8 

7 
5 

56 
194 

 
III 

Д
е
й
ст
в
а
щ
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прилагане на стандарти 

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. 

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:  
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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. 

 

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 
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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 
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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 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 
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Линия на СПА стандарти 

Линия на Уелнес стандарти 

Линия на Хигиенни стандарти 

  

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 

20 

                                                                                                             
2022г 

 
15 

                                                                                                                                      2020г 
 
 

                                                                                2017г 

10 

 
 

5 

                                                           2013г 

                                 2010г 
 

Видове стандарти 

Фигура 1. Динамика на активните стандарти, по години и видове Нишови услуги и продукти. 

 
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 

Д
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ст
ва
щ
и
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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 

Ран

г 

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. 

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 
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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. 

 
ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 
1. Димитрова, Б. и кол. (2018). Социална значимост на уелнес (wellness) културата : сравнителен 

анализ по данни от научни изследвания на Галъп интернешънъл (Gallup International). 
Монография. Изд. Авангард, София първо издание. ISBN: 978-619-160-989-5 

2. Димитрова, Б (2019). Интелигентни компетенции за нишов туризъм: специализирани знания, 
интелектуални и практически умения. Монография. Изд. Авангард, София първо издание. ISBN: 
978-619-239-148-5  

3. Димитрова, Б (2019.в). Когнитивно дефиниране на Уелбийнг индексите. Международно научно 
списание. Иновации в Рекреативната & Уелнес индустрия и Нишов туризъм. с 68-78, eISSN: 
2603-493X. Достъпно на:  https://scjournalbg.globalwaterhealth.org/ 

4. Димитрова, Б и кол. (2020). Динамика на индексите за уелбийнг и щасти. Сравнителен анализ 
по световна база данни, съобразно статистически данни от доклади на ООН. Монография. Изд. 
Авангард, София първо издание. ISBN: 978-954-718-644-6 

5. Игнатова, Д. (2018). Йога за деца в предучилищна възраст в условията на детска градина. 
Списание Детска градина Училищe, бр. 6, стр. 53-57, 2018 г.]. ISSN 2603-2872. 

6. Полименов, М. (2018), Технологични иновации в нишовия туризъм. Интелигентни иновации в 
Рекреативната, Уелнес индустрия и Нишов туризъм. София, Специален брой, стр. 31-35. 
ISSN: 2603-493X (онлайн).  

7. Чипева, М. (2019). Канго джъмпс Аеробика. Книга. Изд. Авангард Прима, С. ISBN 978-619-239-
131-7 с.1  

8. Dimitrova, B. (2017).  Recreative industry, innovations and the Bulgarian educational model for 
specialised staff. Original scientific paper. Conference: International scientific congress “Applied sports 
sciences“. DOI: 10.37393/ICASS2017/83. Proceeding_book_ICASS2017.pdf|p.406-410, Sofia. 

9. 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 

10. 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 

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1286711780
https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1286711780
https://scjournalbg.globalwaterhealth.org/
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.37393%2FICASS2017%2F83


 
 

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

 36 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм, T.4, (1-2), c. 36-41 2022 / 1-2 

11. 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) / http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17 

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

13. 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) / http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.18 

14. Global health expenditures data: WHO (2015), Global Health Expenditures Database. 2015 data most 
recent year available. 

15. Ignatova, D. (2020). Importance of motor skills in order to increase the overall physical capacity of 

children. International Scientific Journal: Smart Innovations in Recreational, Wellness Industry and 

Niche Tourism. Vol. 2, Issue 1-2, pp: 40-44. ISSN: 2603-4921 (online). Available at:  

https://scjournal.globalwaterhealth.org/. 

16. Ignatova, D. & A. Iliev (2020). Motor qualities and their influence on the children’s development. 
International Scientific Journal: Smart Innovations in Recreational, Wellness Industry and Niche 
Tourism. Vol. 2, Issue 1-2, pp: 16-44. ISSN: 2603-4921 (online). Available at:  
https://scjournal.globalwaterhealth.org/. 

17. Nesheva, I. (2016). Research impact through scientific reports in international forum. Summary case 
Studies. Ed. Avangard Prima, Sofia, p. 34-35. 

18. Nesheva, I. (2019), Organization model for project work with PhD and undergraduate students 
International Scientific journal Smart Innovations in Recreational, Wellness Industry and Niche Tourism., 
Vol.1, Issue 2, pp 36 -40, ISBN 2603-4921. Available at: https://scjournal.globalwaterhealth.org/ 

19. Polimenov, M., (2018), Technological innovations in Niche tourism. Smart innovations in the 
Recreational & Wellness industry and Niche tourism. Sofia, Suplement issue, pp. 31-35. E-ISSN: 2603-
493X (online). 

20. Polimenov, M., (2019), Transfer of innovation in the service technology for increasing the restaurant 
quality product. International Scientific journal Smart Innovations in Recreational, Wellness Industry and 
Niche Tourism., Vol.1, Issue 2, pp 29 -35, ISBN 2603-4921 / https://scjournal.globalwaterhealth.org/ 

21. Trendafilov, D., B. Dimitrova (2013). Aqua spinning as anti-stress health prevention. Sport Mont, Vol.XI 
(37-38-39), p. 467-473. 

 

*** 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 

 Динчева, Гергана, Докторант, факултет ОЗЗГТ,  

Национална спортна Академия „В. Левски“ 

Програма „Уелнес-промоция на здравето“,  

Катедра „Водни спортове“, dinchevag@gmail.com 

 

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
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.%20DOI:%2010.15547%20/%20tjs.2019.02.007.%20Trakia%20Journal%20of%20Sciences,%20Vol.%2018,%20No%202,%202020,%20pp143-149,%20ISSN:%201313-3551%20(online)%20/%20http:/tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.18
file:///C:/Users/User/Desktop/JOURNALS/Industry%20in%20Bulgaria.%20DOI:%2010.15547%20/%20tjs.2019.02.007.%20Trakia%20Journal%20of%20Sciences,%20Vol.%2018,%20No%202,%202020,%20pp143-149,%20ISSN:%201313-3551%20(online)%20/%20http:/tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.18
https://scjournal.globalwaterhealth.org/
https://scjournal.globalwaterhealth.org/
https://scjournal.globalwaterhealth.org/
https://scjournal.globalwaterhealth.org/

