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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. Николай Емилов Попов, дн
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност “професор“ в професионално
направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Уелнес култура“, за нуждите на
катедра Водни спортове, към НСА „Васил Левски“

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, брой 57 от 26 юни
2020 г., стр. 82, като единствен кандидат участва доцент Бистра Георгиева
Димитрова, дн., от Национална спортна академия ,,Васил Левски“ – София.

Доцент Бистра Георгиева Димитрова, дн. е родена на 19.04.1959 год.
Гражданин на Република България. През 1981 год. завършва Национална
спортна академия ,,Васил Левски“ – София, придобивайки професионална
квалификация Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт,
специалност синхронно плуване. През 1995 година придобива ОНС доктор по
научна специалност 050705 „Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка, вкл. Лечебна физкултура“. През 2018 година придобива
научната степен ,,доктор на науките“ в професионално направление 1.3
Педагогика на обучението по физическо възпитание, след защита на
дисертационен труд на тема: Синхронно плуване – иновации в управлението на
педагогическия процес.
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В периода 1984 – 1991 година работи като старши треньор на Националния
отбор по синхронно плуване. През 1985, след спечелен конкурс, е назначена за
асистент към катедра Водни спортове на Национална спортна академия. От
тогава досега неизменно работи на постоянен трудое договор в същата катедра,
като от 2006 година заема академичната длъжност Доцент по научна
специалност 050705 „Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка, вкл. Лечебна физкултура“.
Доцент Бистра Георгиева Димитрова, дн, е ръководител и координатор в
15 научно-изследователски и образователни проектнии програми, от които 14
финализирани и една текуща до 2023 година. Две от тях са свързани с
подготовка и подаване на необходимата документация за акредитиране на
професионално направление 7.5. Здравни грижи в НСА ,,Васил Левски“, както
и изготвяне и подаване на пълна учебна документация на програма „ SPA
култура, хидро, лито и таласо практики“ в ПН.7.5.Здравни грижи. Други 5 са в
направление ОП ОНИР, свързани с организиране и провеждане на студентски
стажантски практики под егидата на МОН и изграждане и развитие на център
за върхови постижения ,,Наследство БГ“. Ръководител е на проект за
организиране на международно научно събитие към Фонд за научни
изследвания на МОН. Участва във WELWET Projekt, Wellness Instructor Vet
Course по програма Еразъм +, проекти по програма Tempus и др..
Кандидатката е член, ръководител и експерт в 16 Национални и
международни организации и програмни съвети. Научен ръководител е на
двама успешно защитили докторанти, както и на 3ма обучаващи се в ОНС
,,доктор“. Научен ръководител е и на двама студенти, защитили ОКС магистър,
както и на четирима в ОКС бакалавър. Разработва документацията за
акредитация на образователните програми за професиите ,,управител на СПАцентър“, „Специалист-консултант по Wellness туризъм“. Участва като
консултант в разработването на други учебни програми. Високото качество на
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разработените материали в тези насоки се потвърждава от множество
положителни отзиви и благодарствени писма, адресирани до кандидатката.
Приложената

документация

дава

основание

да

се

заключи,

че

кандидатката е основопложник на научни школи в областта на Артистично
(синхронно) плуване, SPA, Wellness и Thalasso култура. В тази насока е дала и
множество интервюта, отразени в масовите медии.
Основните области на научен интерес и изследователска работа на
кандидатката, с оглед приложените публикации, са в областта на създаването
на условия за обучение, формиране на компетенции и аргументация на
необходимостта от специализирани кадри в Нишов туризъм, анализиране на
Уелнес (Wellness) индустрията чрез икономически параметри, дефиниране на
образователните инструменти в направления: хидро, лито и таласо практики,
внедряване на Смарт инструменти (онлайн технология) в обучението, контрол и
оценка на теоретичните знания в образованието по артистично (синхронно)
плуване.
Кандидатката е участник в научни редакционни колегии на две научни
списания и на 4 международни научни конференции. Рецензира и участва в 9
журита за присъждане на научни степени
Кандидатът доц. Бистра Георгиева Димитрова, дн участва в конкурса с
качествена научна продукция, надхвърляща минималните изисквания за
заемане на академичната длъжност „професор”. Автор е на 7 учебника и
специализирани ръководства по специалност „Синхронно плуване“, 4 учебника
и специализирани ръководства по специалност „Спортна анимация в туризма“,
6 учебника и специализирани ръководства (I, II и III издание) по специалност
„СПА култура“, 1 електронен учебник по разработени лекционни курсове по
специалност „Синхронно плуване“, 28 публикации, учебни програми и научни
доклади на национални и международни конгреси и конференции

в

професионално направление 7.5 „Здравни грижи“, 50 публикации, учебни
програми и научни доклади на национални и международни конгреси и
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конференции и 2 монографии в професионално направление 1.3. „Педагогика
на обучението по...“., 60 публикации, учебни програми и научни доклади на
национални и международни конгреси и конференции и 3 монографии в
професионално направление 7.6. „Спорт“, 10 учебни програми за нуждите на
чужди образователни системи на френски и английски език.
Както бе подчертано и по-горе, най-задълбочените и обширни научни
трудове на кандидатката са в насоката на разработване на компетентностите на
специализирания персонал, обучението и създаването на предпоставки за
професионална реализация на кадрите в Нишовия туризъм. Най-цялостно и
задълбочено този проблем е разработен в две от представените монографии.
Кандидатката работи и върху развитието на обучението на кадри в
областта на синхронното плуване – проблем анализиран и обобщен в
монографичен труд.
Множеството публикувани доклади и статии представят резултати,
анализи и дискусии, подкрепящи обобщените в представените монорафии,
учебници и учебни ръководства научни данни. Това говори за системност и
целенасоченост на цялостната научна продукция, имаща несъмнени научни,
теоретични и практически приноси. Личи новаторският подход на кандидатката
да съчетава умело положителните страни от световният опит и постиженията на
нашата

здравно-педагогоческа

наука

и

практика.

Разработените

нови

образователни програми за всички нива се оказаха актуални и устойчиви във
времето по отношение на интерес от страна на обучаващи се и потребители.
Публикациите на множество чужди езици подчертават международното
значение на проучваните проблеми.
Публикуваните

от

кандидатката

учебници

и

учебни

ръководства

способстват за пълноценното обезпечаване на раззработените от нея учебни
програми в областта на SPA, Wellness и Thalasso културата. Това е гаранция за
висока ефективност на образователния процес и дипломирането на кадри с
високи професионални компетенции, отговарящи на високите нива, заложени
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като международен стандарт при подготовката на такъв тип здравни
специалности. Разработените от кандидатката учебници и учебни ръководства
допринасят и за подобряване на учебния процес и в други сродни специалности
като спортната анимация, теория и практика на обучението по синхронно
плуване.
За актуалността и акуратността на създадените от авторката научни
трудове говорят и множеството статии, публикувани в индексирани списания в
световната база данни, както и такива, рецензирани и реферирани от НАЦИД.
Те касаят съвременните аспекти на рекреативната индустрия, оформянето и
утвърждаването на стандарти за Wellness-услугите, развитието на иновации и
интердисциплинарен подход в тази област. Няколко разработки са ориентирани
към проблемите на стреса и анти-стрес терапиите. В няколко статии се
разглеждат въпроси, свързани с промотиране на България като целогодишна
SPA и Wellness дестинация.
Другата основна насока на научните разработки на авторката, както бе
споменато вече, са ориентирани и произтичат от спортно-педагогическата й
специалност в областта на синхронното плуване.
Кандидатката представя доказателства за 56 положителни цитирания в
научната литература, от които 9 в чужбина,, което е доказателство за
стойността на създадената от нея научна продукция.
Като цяло публикуваните от кандидатката научни данни, авторски
разработки, резултати и анализи имат несъмнен теоретичен и практически
принос в областта на здравните грижи, педагогиката и спорта. Представените
по-горе констатации очертават активното й отношение към научната, учебната
и организационната дейност, които са приоритет на хабилитираните
преподаватели.
Като основни приноси в научната продукция, представена от доц. Бистра
Георгиева Димитрова, дн, могат да се очертаят разработването и внедряването
на обучение на кадри в областта на нишовия туризъм у нас, разработването на
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алгоритъм и материална база за обучение в различните образователни степени в
областтите на SPA, Wellness и Thalasso култура, както и създаване на научни
школи в тези направления у нас. Разработени са стандарти за новите професии,
като са интегрирани европейските постижения спрямо нашите социалнопедагогически условия.
В областта на спорта кандидатката допринася за усъвършенстване на
обучителния процес по синхронно плуване. Друг значителен приносен момент
е анализиране на Уелнес (Wellness) индустрията чрез икономически параметри
и разработването на подход за развитие на България като целогодишна SPA и
Wellness дестинация.
Тъй като се касае за проблеми с несъмнено социално-икономическо
значение, безспорно научната продукцияна кандидатката има съществен
принос както за теоретичното обогатяване и обосновка, така и за практическите
аспекти на тези области. Това дава основание да се заключи, че кандидатът,
доц. Бистра Георгиева Димитрова, дн, има необходимите лични приноси към
развитието на практическите и теоретическите аспекти на коментираните погоре области в професионалните направления здравни грижи, педагогика на
обучението и спорт.
Познавайки лично доц. Бистра Георгиева Димитрова, дн, убедено мога да
заявя, че тя е изграден специалист, притежаващ напълно необходимите
качества за заемане на академичната длъжност и звание „професор“.
Заключение:
Имайки предвид гореизложеното, предлагам доц. Бистра Георгиева
Димитрова, дн, да бъде избрана за „професор“ в професионално
направление 7.5. Здравни грижи,

специалност „Уелнес култура“, за

нуждите на катедра Водни спортове, към НСА „Васил Левски“.
04.10.2020 г.

Рецензент: Проф. Николай Попов, дн
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REVIEW
by Prof. Nikolay Emilov Popov, D.Sc.
NATIONAL SPORTS ACADEMY “VASIL LEVSKI”
SUBJECT: materials submitted for participation in the competition for holding the
academic position "professor" in a professional field 7.5. Health care, speciality
"Wellness culture", for the needs of the Department of Water Sports, at NSA "Vasil
Levski"
І. Brief information about the competition

In the competition for the academic position for “professor”, announced in the
governmental newspaper issue 57 of June 26, 2020, p. 82, the only candidate is
Associate Professor Bistra Gueorguieva Dimitrova, from the National Sports
Academy "Vasil Levski" - Sofia.
II. Brief biographical data about the candidate

Associate Professor Bistra Gueorguieva Dimitrova, was born on April 19, 1959. She
is Bulgarian citizen. In 1981 she graduated from the National Sports Academy "Vasil
Levski" - Sofia, acquiring a professional qualification in Pedagogy of training in
physical education and sport and speciality for swimming coach. In 1995 she
acquired the scientific title Doctor 050705 "Theory and methodology of physical
education and sports training, incl. Remedial gymnastics". In 2018 she obtained the
scientific degree "Doctor of Science" in the professional field 1.3 Pedagogy of
physical education, after the defence of a dissertation on the topic: “Synchronized
swimming - innovations in the management of the pedagogical process”.
In the period 1984 - 1991, she worked as a head coach of the National Synchronized
Swimming Team. In 1985, after winning a competition, she was appointed an
assistant at the Department of Water Sports of the National Sports Academy. Since
then, she has been working on a permanent employment contract in the same
department, and since 2006 she has held the academic position of Associate Professor
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in the scientific speciality 050705 "Theory and methodology of physical education
and sports training, incl. Remedial gymnastics".
III. Teaching activity

Associate Professor Bistra Gueorguieva Dimitrova, D.Sc., is the head and coordinator
of 15 research and educational project programs, of which 14 finalized and one
current until 2023. Two of them are related to the preparation and submission of the
necessary documentation for accreditation of a professional field 7.5. Health care in
NSA "Vasil Levski", as well as preparation and submission of complete educational
documentation of the program "SPA culture, hydro, lytho and thalasso therapy
practices" in the Professional field.7.5. Health care. Another 5 are in the direction of
European program “Education and science for intelligent growth”, related to
organizing and conducting student internships under the supervision of the Bulgarian
Ministry of Education and Science and the second axe to build and develop the first
in Bulgaria centre of Excellence "Heritage BG". She is the head of the project for
organizing an international scientific event at the Research Fund of the Ministry of
Education and Science. Bistra Dimitrova, D.Sc. is the editor in chief and first author
in all intellectual products produced during the 2 years WELWET Project: “Wellness
Instructor Vet Course” under Erasmus +, EU program, etc.
III. Projects activity

The candidate is a member, leader and expert in 16 National and international
organizations and program councils. She is the scientific supervisor of two
successfully defended doctoral students, as well as of 3 students in ONS "Doctor".
She is also the research supervisor of two students who has defended a master's
degree, as well as four students with a bachelor's degree. She develops the
documentation for accreditation of the educational programs for the professions
"manager of Wellness-center", "Specialist-consultant in Wellness tourism". Bistra
Dimitrova, D.Sc. participates as a consultant in the development of other curricula.
The high quality of the developed materials in these directions is confirmed by
numerous positive reviews and letters of thanks addressed to the candidate.
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The attached documentation gives grounds to conclude that the candidate is the
founder of scientific schools in the field of Artistic (synchronous) swimming, SPA,
Wellness and Thalasso culture. In this regard, she has given numerous interviews
covered in the mass media.
IV. Research activity

The main areas of scientific interest and research work of the candidate, because of
the attached publications, are in the field of creating training conditions, the
formation of competencies and argumentation of the need for specialized staff in Nis
tourism, analysis of the Wellness industry through economic parameters, the
definition of the educational tools in the directions: hydro, summer and
thalassotherapy practices, the introduction of Smart tools (online technology) in the
training, control and evaluation of the theoretical knowledge in the education of
artistic (synchronous) swimming.
The candidate is a participant in scientific editorial boards of two scientific journals
and 4 international scientific conferences. She reviews and participates in 9 juries for
awarding scientific degrees
The candidate Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova, today participates in the
competition with quality scientific production, exceeding the minimum requirements
for holding the academic position "Professor". He is the author of 7 textbooks and
specialized manuals in the speciality "Synchronized swimming", 4 textbooks and
specialized manuals in the speciality "Sports animation in tourism", 6 textbooks and
specialized manuals (I, II and III edition) in the speciality "SPA culture", 1 electronic
textbook for developed lecture courses in "Synchronized Swimming", 28
publications, curricula and scientific reports at national and international congresses
and conferences in the professional field 7.5 "Health Care", 50 publications, curricula
and scientific reports at national and international congresses and conferences and 2
monographs in the professional field 1.3. "Pedagogy of teaching in ...", 60
publications, curricula and scientific reports of national and international congresses
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and conferences and 3 monographs in the professional field 7.6. "Sports", 10
curricula for the needs of foreign educational systems in French and English.
As it was emphasized above, the most in-depth and extensive scientific works of the
candidate are in the direction of developing the competencies of the specialized staff,
training and creating prerequisites for the professional realization of the staff in Niche
tourism. This problem is most comprehensively and thoroughly developed in two of
the presented monographs.
The candidate also works on the development of staff training in the field of
synchronized swimming - a problem analysed and summarized in a monograph.
The numerous published reports and articles present results, analyses and discussions
supporting the scientific data summarized in the presented monographs, textbooks
and manuals. This speaks of the systematic and purposefulness of the entire scientific
production, which has undoubted scientific, theoretical and practical contributions. It
is obvious that the candidate's innovative approach skilfully combines the positive
aspects of the world experience and the achievements of our health-pedagogical
science and practice. The developed new educational programs for all levels proved
to be relevant and sustainable over time in terms of interest from students and users.
Publications in many foreign languages emphasize the international importance of the
problems studied.
The textbooks and study guides published by the candidate contribute to the full
provision of the curricula developed by her in the field of SPA, Wellness and
Thalassic culture. This is a guarantee for high efficiency of the educational process
and the graduation of personnel with high professional competencies, corresponding
to the high levels set as an international standard in the preparation of this type of
health specialities. The textbooks and study guides developed by the candidate also
contribute to the improvement of the learning process in other related specialities
such as sports animation, theory and practice of synchronized swimming training.
The topicality and accuracy of the scientific works created by the author are
evidenced by the numerous articles published in indexed journals in the world

11

database, as well as those reviewed and referenced by NACID. They concern the
modern aspects of the recreational industry, the formation and establishment of
standards for wellness services, the development of innovations and an
interdisciplinary approach in this field. Several developments have focused on stress
issues and anti-stress therapies. Several articles deal with issues related to the
promotion of Bulgaria as a year-round SPA and Wellness destination.
The other main directions of the author’s scientific developments are oriented and
derive from her sports-pedagogical speciality in the field of synchronized swimming.
The candidate presents evidence of 56 positive citations in the scientific literature, of
which 9 abroad, which is proof of the value of the scientific production created by
her.
In general, the scientific data, author's works, results and analysis published by the
candidate have an undoubted theoretical and practical contribution in the field of
health care, pedagogy and sports. The above findings outline her active attitude
towards scientific, educational and organizational activities, which are a priority of
the habilitated lecturers.
The main contributions to the scientific production presented by Assoc. Prof. Bistra
Georgieva Dimitrova can be outlined the development and implementation of
training in the field of niche tourism in our country, the development of algorithms
and facilities for training in various educational degrees in the fields. of SPA,
Wellness and Thalasso culture, as well as the establishment of scientific schools in
these areas in our country. Standards for new professions have been developed,
integrating European achievements with our socio-pedagogical conditions.
In the field of sports, the candidate contributes to the improvement of the
synchronized swimming training process. Another significant contribution is the
analysis of the Wellness industry through economic parameters and the development
of an approach for the development of Bulgaria as a year-round SPA and Wellness
destination.

12

As these are problems of undoubted socio-economic importance, undoubtedly the
scientific production of the candidate has a significant contribution both to the
theoretical enrichment and justification and to the practical aspects of these areas.
This gives grounds to conclude that the candidate, Assoc. Prof. Bistra Georgieva
Dimitrova now has the necessary personal contributions to the development of
practical and theoretical aspects of the above areas in the professional areas of health
care, education pedagogy and sports.
Knowing personally Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova, I can confidently say
that she is a well-built specialist with the necessary qualities to hold the academic
position and the title of "professor".
V. Conclusion:

Given the above, I propose Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova, D.Sc. to be
elected "professor" in the professional field 7.5. Health care, with speciality
"Wellness Culture", for the needs of the Water Sports Chair, at the NSA "Vasil
Levski".
I vote with YES!

Sofia, October 4, 2020

Reviewer: Prof. Nikolay Popov, D.Sc.

