СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Богдана Илинова, доктор
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор”
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.5. Здравни грижи, обявен от
Национална спортна академия „Васил Левски”
в ДВ бр. 57 от 26.06.2020 г., стр. 82
В конкурса единствен кандидат е доц. Бистра Георгиева Димитрова,
ДН, преподавател в катедра „Водни спортове” на Национална спортна
академия „Васил Левски”. По процедурата са спазени всички изисквания
на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски”.
Професионална и научна квалификация.
Доц. Бистра Димитрова е преподавател и изследовател в НСА „Васил
Левски” от 1985 година до настоящият период включително като
последователно е заемала длъжностите Асистент, Доцент и научните
степени Доктор и Доктор на науките. Същевременно от 1984 до 1991
година е и ръководител, и старши треньор на Националния отбор на
България по синхронно плуване. Тя е и основател на тази спортна
дисциплина в България. Освен по Теория на спортната тренировка по
Артистично (синхронно) плуване, доц. Бистра Димитрова преподава и по
Теория и дидактика на Спортната анимация в туризма от 2001 г. до днес, а
от 2007 насам е и изследовател и преподавател по Теория и практика на
Wellness & Thalasso културата и Нишов Туризъм. Тя е международен
лектор на френски, английски и руски език.
Научно-изследователска дейност.
Изключително впечатляващо е както количеството, така и качеството
на научна продукция на доц. Бистра Димитрова.
За настоящия конкурс тя представя 3 монографии, 4 книги – студии,
като заедно с представените в конкурса за „Доцент” 1 монография и 2
книги и за „Доктор на науките” – 2 монографии и 2 студии, броят им е
значителен. Публикуваните й статии са 38 в национални научни издания,
20 от тях са представени за настоящия конкурс, 17 в международни научни

списания, от които 9 – за настоящия конкурс и 4 в реферирани бази данни.
Представени са и доклади публикувани в сборници на конференции, както
национални, така и международни. Доц. Бистра Димитрова участва в 5
образователни и 9 научно-изследователки проекта, като 6 от тях са по
международни програми. На голяма част от тях тя е ръководител.
Тя е научен ръководител на двама успешно защитили докторанти
през 2016 и 2017 година, и на още трима обучаващи се докторанти.
Рецензент е на множество монографии, статии и дисертации. Главен
редактор е на международни научни списания „Смарт иновации,
рекреативна индустрия, Wellness култура, Нишов туризъм” и „Smart
Innovations in Recreational, Wellness Industry and Niche Tourism” и участва
в редколегията на още три научни списания.
Представила е 56 цитирания, 12 от тях в научни издания, реферирани
и индексирани в световно известни бази данни.
Учебно-преподавателска дейност.
Доц. Бистра Димитрова е високо квалифициран и изключително
ерудиран преподавател. Тя преподава в редица учебни дисциплини в
бакалавърска и магистърска степен на обучение между които Теория на
спортната тренировка по Артистично плуване, Теория и дидактика на
Спортната анимация в туризма, Теория и практика на Wellness & SPA &
Thalasso култура и Нишов туризъм. Автор или съавтор е на 34 учебни
програми, като в 31 дисциплини е титуляр. Водените от нея дисциплини на
чужд език са 38. Има 43 лекции изнесени в други висши училища,
включително и в чужбина. Участва в създаването на 12 нови бакалавърски
и магистърски специалности и програми. Активен участник e и в 10
акредитационни процедури. Има издадени 16 учебници и учебни пособия.
Особено внимание заслужават трите монографии на авторката,
представени за настоящия конкурс.
1. New Smart Educational Model Wellness Instructor (2019).
Монографията е посветена на належащите нужди на европейската
индустрия за Уелнес туризъм от обучен персонал, който да предоставя
висококачествено специализирано обслужване на клиенти. Представени са
в обобщен вид оригинални методи и средства, характерни в Нишовия

туризъм. Създаденият нов интелигентен модел има за цел да въведе
положителна промяна в един от най-популярните и бързоразвиващи се
икономически сектори в Европа, като комбинира усилията на известни
членове на СПА и Уелнес индустрията, работодатели и напреднали
доставчици на ПОО, за да се гарантира, че всички интелектуални
резултати са в съответствие с текущите и ново възникнали тенденции за
развитие на умения в тази област.
2.
Интелигентни
компетенции
за
Нишов
туризъм,
специализирани знания, интелектуални и практически умения (2019).
Монографията е посветена в подкрепа на развитието на
специалността „Уелнес (Wellness) култура” в България чрез формиране на
специализиран персонал още в средното образование. Новаторският
творчески характер на монографията се състои в детайлно разработване на
специализирани знания, личностни компетентности, интелектуални и
практически умения за нова Европейска професия: Уелнес (Wellness)
инструктор”. Прилагането на моделиращи рекреативни двигателни
програми и Wellness въздействия води до повишаване жизнеността,
мотивацията и творческата активност на населението, подобрява в
значителна степен здравословното състояние на хората.
3. Артистично плуване в образователната система (2019).
Монографията обобщава дългогодишната образователна традиция на
акредитираните специалности по плувни спортове и в частност
Артистичното (синхронно) плуване към катедра „Водни спортове” на НСА
„Васил Левски”. Предназначена е за обучение на студентите в
образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в
професията „Педагог по вид спорт”. За първи път е направен опит да се
диференцира теоретичния компонент за нуждите на плувните спортове в
образователната система. Съдържанието на представената система,
включваща целите, образователното съдържание и педагогическата
технология в образователно-възпитателния процес по синхронно плуване и
водна топка е изключително иновативен теоретичен продукт.
Приноси.
Наред с многобройните научно-приложни, теоретични и практически
приноси в трудовете на доц. Бистра Димитрова, бих споменала следните:

 Разработени са образователни инструменти за формиране на
професионални компетенции на специализирани кадри в Нишов
туризъм, за качество в практическото обучение чрез теоретични
модели на специализираните дисциплини (по тематично
съдържание) в хоризонтала и вертикала на професионално
надграждане на знания и умения на 3 и 4 образователно ниво,
съобразно изискванията на Европейската квалификационна рамка.
 Разработени и формирани са методи за създаване и прилагане на
иновативни въздействия и възстановителни процедури.
 Дефинирани са образователните инструменти в направления:
хидро, лито и таласо практики, продукти и потенциал за развитие
чрез внедряване на Смарт инструменти на пълен образователен
вертикал от средно образование до ОНС „Доктор” в две
професионални направления 7.6 и 7.5.
 Обосновани и дефинирани са теоретико методологичните
направления в артистичното (синхронно) плуване.
 Систематизирани са собствени методологии и е доказано
наличието на българска школа в синхронното плуване
 Изведени са компонентите за обучение по плуване, артистично
плуване и аква практики в комплексната хетерогенна система на
средно и висше образование.
След запознаването ми с богатата научна продукция, изключителния
професионален преподавателски опит на доц. Бистра Димитрова
търсенето, откриването и реализирането на иновации, широките й
международни контакти и опит съм дълбоко впечатлена и оценявам високо
качествата й на изграден учен. С удоволствие давам своята положителна
оценка и предлагам на Уважаемото Научно жури да й присъди
академичната длъжност „Професор” в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи,
по специалност „Уелнес (Wellness) култура.

Доц.д-р Богдана Илинова, доктор

STATEMENT
From Assoc.Prof. Bogdana Ilinova MD, PhD
Concerning the competition for the occupation of the academic position
„Professor” in the field higher education 7. Health care and sports, professional
field 7.5. Health care promulgated in the State Gazette
№ 57 from June 26th 2020 p. 82
In the competition the only candidate is Assoc. Prof. Bistra Georgieva
Dimitrova, DSc, lecturer in Department „Water Sports” of the National Sports
Academy „Vassil Levski”. All the requirements of the Law for the Development
of the Academic Staff in Bulgaria (ZRABB) The Rules for the Implementation
of it, and The Regulations for Occupation of Academic Position in NSA are
complied under the procedure.
Professional and Scientific Qualification.
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova is lecturer and researcher in NSA „Vassil Levski”
from the year 1985 until the present period, and she had successively occupied
the Academic positions „Assistant”, Assoc. prof. and the Scientific degrees PhD
and DSc. At the same time from the year 1984 up to 1991 she is supervisor and
chief trainer of the National Team of Bulgaria in Synchronic Swimming. She is
also a founder of this sports discipline in Bulgaria Except her teaching in Theory
of sports training in Artistic (Synchronic) Swimming, Assoc. Prof. Bistra
Dimitrova is a lecturer in Theory and didactics of sports animation since the
year 2001 up to now; and from the year 2007 is also a researcher and lecturer in
Theory and practice of Wellness & SPA & Thalasso Culture and Niche
Tourism. She is well known international lecturer in French, English and
Russian languages.
Scientific research activity.
Extraordinary impressing is the quantity and also the high quality of the
scientific production of Assoc. Prof. Bistra Dimitrova.
For the present competition she presents 3 monographs, 4 books, and together
with the presented in the competition for „Assoc. Prof.”, 1 monograph and 2
books and for „DSc” – 2 monographs and 2 books, their number is significant.
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova had published 38 scientific articles in national
scientific journals, 20 of which are presented for the present competition, 17

articles – in international scientific journals, 9 of which – for the present
competition, 4 articles published in scientific journals, referenced and indexed in
world-renowned databases.
Reports, published in collections from conferences national and international are
presented also.
Assoc. Prof. Dimitrova participates in 5 educational and 9 scientific research
projects, 6 of which are international. She is supervisor of more of them.
She is scientific supervisor of two successfully graduated PhD students during
the years 2016 and 2017 and also of three more PhD students in the course of
their education.
She is a reviewer of lots of monographs, articles and dissertations.
She is also a chief editor of international scientific journals –„ Smart Innovations
Industry, Wellness Culture, Niche Tourism” in Bulgarian language and „Smart
Innovations in Recreational & Wellness Industry and Nishe Tourism” in
English language.
She had presented 56 citations, 12 of which – in scientific editions, referenced
and indexed in world renowned databases.
Educational and teaching activity.

Assoc. Prof. Bistra Dimitrova is highly qualified and extraordinary lecturer. She
presents lectures in a number of educational disciplines in bachelor`s and
master`s degree of education, between which „Theory of Sports Training in
Artistic Swimming”, „Theory and Didactics of Sports Animation in Tourism”,
„Theory and Practice of Wellness & SPA & Thalasso culture and Nishe
Tourism”. She is on author or co-author of 34 educational programs, in 31 of
which is supervisor. She teaches also in foreign languages and has 43 lectures
presented in other universities, including such in foreign universities. She
participates in founding of 12 new Bachelor`s and Master`s Specialties and
Programs. She is an active participant in 10 Accreditation Procedures. She is an
author of 16 textbooks and educational papers.
A special attention deserve the three monographs of the author, presented for the
present competition.

1. New Smart Educational Model „Wellness Instructor” (2019).
The monograph is dedicated to the pressing needs of the European Wellness
Tourism for trained staff to deliver high quality specialized customer service.
Original methods and devices that characterize professional realizing of the staff
in Niche Tourism are presented in generalized kind. The new smart model is
aiming to introduce a positive change in one of Europe`s most popular and fast
developing economic sectors by combining the efforts of renewed members of
the SPA & Wellness industry, employers and advanced VET intellectual outputs
to be in line with current and emerging skills development trends in the field.
2. Intelligent Competences for Nishe Tourism, Specialized Knowledge,
Intellectual and Practical Skills (2019).
The monograph is dedicated to the development of the specialty „Wellness
Culture” in Bulgaria by forming of specialized staff first in the high school
education. The new researching character of the monograph consists of precise
working out of specialized knowledge, personal competences, intellectual and
practical skills for a new European profession: „Wellness Instructor”. The
application of forming recreational physical activity programs and Wellness
influences leads to increasing the vitality, motivation and creative activity of the
population, and also to better in significant degree the health status of the
people.
3. Artistic Swimming in the Educational System (2019).
The monograph generalizes the longstanding educational tradition of the
accredited specialties in swimming sports, and especially Artistic (Synchronic)
Swimming in the Department „Water Sports” of NSA „Vassil Levski”. It is
constructed for educational degree „Bachelor” and „Master” in the profession
„Teacher in kind of sport”. A trial to differentiate the theoretical component for
the needs of swimming sports in the educational system is done for first time.
The contents of the presented system, including the aims, the educational
content and pedagogical technology in the educational teaching process in
synchronic swimming and water polo is extraordinarily innovating theoretical
product.

Contributions.
Along with the numerous scientific applicable, theoretical and practical
contributions in the works of Assoc. Prof. Bistra Dimitrova, I would like to
mention the following:
 Educational instruments for molding of professional competences for
specialized staff in Niche Tourism, for high quality in practical
education by theoretical educational models of the specialized
disciplines (by thematic content) in horizontal and vertical of
professional upgrading of knowledge and skills in 3 and 4 educational
level, according to the requirement of the European Qualification
Frame are developed.
 Methods for creating and applying of innovative influences and
recreative procedures are developed and formulated.
 The educational instruments in fields: hydro, lito and thalasso practice,
products and potential for development by using of Smart Instruments
of full educational vertical from the High School Education up to ESD
„PhD” in two professional fields 7.6. and 7.5. are defined.
 The theoretical and methodological fields in Artistic (Synchronic)
Swimming are defined and scientifically explained.
 Personal methods are summarized and the existence of the Bulgarian
school in Artistic Swimming is proofed.

Conclusion.
After I was acquainted with the rich scientific production, the extraordinarily
professional educational skills, the researching, founding and realizing of
innovations and teaching activity, the wide international contacts and trial of
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova I am deeply impressed and I highly appreciate
her qualities of realized researcher and scholar. With great pleasure I give my
positive vote and I would like to propose to the Honorable Scientific Jury to
award Assoc. Prof. Bistra Dimitrova with the academic position „Professor” in
the field in the higher education 7. Health care and sports, professional field 7.5.
Health, specialty „Wellness Culture”.
Assoc.Prof. Bogdana Ilinova MD, PhD

