ДО
Председателя на научното жури,
определено със заповед на
ректора на HCA“В. Левски“
No 783 / 21.07.2020 г.
Относно: Становище относно конкурс за заемане на академична
длъжност „Професор”, по научна специалност „Уелнес култура” от
професионално направление 7.5. „Здравни грижи” в област на висше
образование 7.Здравеопазване и спорт , обявен за нуждите на катедра
по водни спортове към HCA „Васил Левски”, обнародван в „Държавен
вестник”, бp.57 от 2020 г.
СТАНОВПЩЕ
От Цветана Кътова, професор по кардиология — Национална
кардиологична болница София
І. Кратки сведения за конкурса
След решение на АС от 05.06.2020 r. HCA-София, обявява
конкурс за един професор по научната специалност Уелнес
култура за нуждите на „Катедра по водни спортове” с единствен
кандидат доц. Бистра Георгиева Димитрова.
II. Кратки биографични данни за кандидата
Доц. Бистра Георгиева Димитрова е на 61 години. Завършила
е висшето си образование във ВИФ „Георги Димитров” София по
специалността физическа култура с първа квалификация треньор по

плуване през 1981 година. Работила е последователно като старши
треньор на националния отбор по синхронно плуване(1984/1991)и
с последвано от 36 годишен стаж по специалността към HCA като
изследовател и преподавател (асистент и доцент) по теория на
спортната тренировка по синхронно плуване, по теория и
дидактика на спортната анимация в туризма, а от 2007 година е и
автор и ръководител на програма по теория и практика на Уелнес,
СПА, Таласо култура и Нишов туризъм в HCA „В.Левски” София
Има 5 годишен трудов стаж в Кралство Мароко, натрупан
опит като супервайзър на екипи с над 100 лица, мениджмънт на
стресови ситуации, работа с малки деца и хора в третата възраст.
Сертифицирана за ръководител на медийното покритие на
световната научна конференция: “Химия, физика и биология на
водата“
През 1995 г. година успешно защитава кандидатска
дисертация(докторантура) и придобива научна степен кандидат
на педагогическите науки.
2005 година получава от BAK научното звание“доцент“ по
научната специалност „ Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната
физкултура“
2018 год. Доц. Димитрова защитава успешно

втори

докторат на тема: Синхронно плуване-иновация в управлението
на педагогическия процес и и е присъдена научна степен“доктор
на науките“
Научно практическите интереси на доц. Димитрова са в
областта на Рекреативната, Уелнес култура и Нишов туризъм.

Важен акцент е обучението и разпространението на нов вид
култура за общуване с водата и запазване на водните ресурси на
глобално ниво. Работи активно за внедряване на български Спа
продуктови линии.
Участва

в

15

координатор. Научен
защитили

научни

международни

ръководител

докторанти

и

двама

на

проекта

двама

редовен

отчислен с право на защита както

като

успешно
докторант

и ръководител

на

голям брой дипломанти от факултета Спорт.
Доц. Бистра Димитрова е с отлични езикови умения, отлични
организационни умения, обучена в ООН Женева за управление
на проекти над 10 ши долара, координатор е на множество
кампании и научни събития в страната, на Балканите и глобални.
Посланик на ООН по спорт в подкрепа на социалното развитие,
Експерт към Съвета наука в Брюксел —по програма промоция на
здравето и социалните иновации, Координатор по Еразъм и към
фонд научни изследвания и трансгранично сътрудничество.
Пионер/основател на синхронното плуване в България, призната
като професионален и международен хореограф.

III.

Учебно преподавателска деиност

Учебно преподавателската работа доц. Димитрова започва
когато е назначена за асистент и след 2005 година като доцент
към
„HCA“ и преподава на студенти в Модул „теория на спортна
тренировка пи синхронно плуване“, Модул „теория и дидактика
на спортната анимация в туризма“ Модул“ теория и практика на

Уелнес, Спа и Таласо култура и Нишов туризъм“. Организира и
води стажантски практики на студенти в ОКС бакалавър и
магистър по артистично плуване, по СПА култура , източни и
аква практики.
Доц. Димитрова е международен лектор към фондация
„Джендър за България“. Тя е с богат преподавателски опит не
само в България, но с успех изнася лекции във Франция, Гърция,
Мароко, Турция, САЩ. Доц. Димитрова има редица участия като
поканен лектор в много конференции и други обучителни модули
в страната, както и кампании с чуждестранно участие
Учебната

натовареност

надхвърля

изискванията

като

аудиторна заетост и допълнително часове от извън аудиторна
дейност и следдипломно обучение. член е на научно жури в 9
конкурса към HCA, София ЮЗУ Благоевград и СУ София
Главен редактор на научно списание за

интелигентни

иновации в Рекреативната и Уелнес индустрия на български и
английски език.
IV. Научно изследователска дейност
Доц. Димитрова е автор на три монографии, публикувани
през 2019 година. Монографията“ Нов интелигентен модел за
Уелнес инструктор“ е представена като хабилитационен труд в
настоящия конкурс. В този труд е споделен нейния опит за
международно

сътрудничество

и

създаване

на

нови

образователни програми в областта на Уелнес туризма, което би
повишило нивото на персонала работещ в сферата на този Нишов
туризъм.

Втората монографии също е в подкрепа на специалността
Уелнес, а третата обобщава образователната традиция на
плувните спортове и специално на синхронното плуване
Доц. Димитрова участва в разработването на 9 учебника по
специалността като на 8 от тях е самостоятелен автор.
Публикации в научната cnopmнa периодика.
В представения списък на трудовете на доц. Димитрова са
посочени една дисертация за научна и образователна cmeneн
„доктор“, една за научната cmeneн “доктор на науките“ и 29
оригинални публикации в наши и международни периодични
научни списания от които :
— оригиналните публикации в български списания -15
след присъждане на АС „Доцент“;
— 4 публикации в чужди индексирани в световната база
данни списания като самостоятелен автор;
— 19 участия в международни конгреси и браншови
конференции в спа туризма със сертификат, които макар и без
публикувани резюмета „приемам за реални публикации “.
— Приложени са и участия в множество регионални и
международни специализирани събития, кръгли маси, интервюта
и медийни изяви, които илюстрират изключителната активност,
обществена ангажираност и професионализъм на доц. Димитрова
— Н фашор и цитирания:
1. H- фактор — 4
2. Цитирания в реферирани и индексирани списания по
списъка на НАЦИД (приложени) — 69 от които 13 в чужбина;

Паучни приноси на доц. Димитрова
Основните научни интереси и приноси на доц. Димитрова
още от самото начало на нейното развитие са насочени в следните
области:
І.

Теория,

образователни

методи

за

Рекреативна

индустрия
II. Контрол и оценка на теоретичната подготовка по
артистично плуване с програма за ефективност на обучението
по плуване.

В заключение:
Доц.

Бистра

Димитрова,

дн

е

основоположник

на

съвременното направление за Уелнес култура и е общопризнат
експерт в България и в международен мащаб. Научните й
интереси са отразени и в избора на тематиката на авторските
публикации както и в хабилитационния й труд.
Научната продукция на доц. Димитрова е достатъчна по обем,
публикациите са в рецензирани наши и чужди списания, броя на
цитиранията покриват изискванията на закона за развитие на
академичните длъжност.
Доц.

Димитрова

значително

надхвърля

минималните

изисквания на HCA »Васил Левски» за заемане на академичната
длъжност «Професор». Приложената
изискванията на

справка

съгласно

е с общ брой точки 3255 , което далеч

надхвърля изисквания минимален брой от 1800 т.

Активната преподавателска работа, успешната практическа
дейност и научна реализация както и впечатляващата обществена
ангажираност на доц. Димитрова ш дават основание да подкрепя
избора на доц. Бистра Димитрова

за професор, както и да

препоръчам на уважаемите членове на научното жури да гласуват
положително за избирането й.
Цветана Маринова Кътова
Професор по кардиология
Национална кардиологична болница

София, 30 Септември 2020 г.

TO
The chairman of the scientific jury,
Determined under the order of the Rector
Of NSA “V. Levski” in Sofia
No 783 / 21.07.2020

Subject: Opinion on a competition for the academic position of "Professor"
in the scientific speciality "Wellness Culture" in the professional field 7.5.
"Health care" in the field of higher education 7. Health and sports announced
for the needs of the Department of Water Sports at HCA "Vasil Levski",
published in the State Gazette, issue 57 of 2020.

OPINION
By Tsvetana Katova, Professor of Cardiology and D.Sc. in Medicine –
National Hospital for Cardiology, Sofia, Bulgaria
І. Brief information about the competition
After a decision of the Academic Council of NSA-Sofia, from 05.06.2020r,
announces the competition for an academic title “Professor” in the scientific
speciality Wellness Culture for the needs of the "Department of Water
Sports" with a single candidate Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova,
D.Sc.

II. Brief biographical data about the candidate
Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova is 61 years old. She graduated is his
higher education in VIF "Georgi Dimitrov" Sofia in the speciality of physical
culture with the first qualification of swimming coach in 1981. She worked
consecutively as a senior coach of the national synchronized swimming team
(1984/1991) and followed by 36 years of experience in HCA as a researcher
and lecturer (assistant and associate professor) in the theory of sports training
in synchronized swimming, in theory, and didactics. of sports animation in
tourism, and since 2007 he is the author and head of a program in theory and
practice of Wellness, spa, thalassotherapy and niche tourism in HCA "V.
Levski" Sofia.
She has 5 years of experience in the Kingdom of Morocco, experience as a
team supervisor with over 100 people, stress management, working with
young children and people in old age.
Certified as Head of Media Coverage on the topic "Chemistry, Physics and
Biology of Water"

In 1995 he successfully defended his dissertation (doctorate) and obtained
the degree of candidate of pedagogical sciences.
In 2005 he received from BAK the scientific title "Associate Professor" in
the scientific speciality "Theory and methodology of physical education and
sports training, high school. the methodology of therapeutic exercise "
2018 Assoc. Prof. Dimitrova successfully defended her second doctorate on
the topic: Synchronized swimming-innovation in the management of the
pedagogical process and was awarded the scientific degree "Doctor of
Science"
The scientific and practical interests of Assoc. Prof. Dimitrova is in the field
of recreational, wellness culture and niche tourism. An important focus is the
training and dissemination of a new type of culture for communication with
water and conservation of water resources on a global level. Works actively
for the implementation of Bulgarian Spa product lines.
Participates in 15 international scientific projects as a coordinator.
Supervisor of two successfully defended doctoral students and one full-time
doctoral student expelled with the right to defend as well as supervisor of a
large number of graduates from the Faculty of Sports
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova has honours in language skills, honours in
organizational skills, trained at the UN in Geneva for project management
over 10 dollars, is a coordinator of numerous campaigns and scientific events
in the country, in the Balkans and globally. UN Ambassador for Sport in
Support of Social Development, Expert at the Science Council in Brussels under the Health and Social Innovation Promotion Program, Erasmus
Coordinator and at the Research and Cross-Border Cooperation Fund.
Pioneer/founder of synchronized swimming in Bulgaria, recognized as a
professional and international choreographer.

III. Teaching activity
The teaching work of Assoc. Prof. Dimitrova began when she was appointed
as an assistant and after 2005 as an associate professor at
"HCA" and teaches students in Module "Theory of sports training and
synchronized swimming", Module "Theory and didactics of sports animation
in tourism" Module "Theory and practice of wellness, spa and
thalassotherapy culture and niche tourism".
Organizes and leads global events for students with a bachelor's and master's
degree in artistic swimming, spa culture, east and aqua practices.
Assoc. Prof. Dimitrova is an international lecturer at the foundation Gender
for Bulgaria. She has extensive teaching experience not only in Bulgaria, but
successfully lectures in France, Greece, Morocco, Turkey, USA. Assoc. Prof.
Dimitrova has a number of participations as an invited speaker in many
conferences and other training modules in the country, as well as campaigns
with foreign participation.

The study load exceeds the requirements such as classroom employment and
additional hours of extracurricular activities and postgraduate training. Shen
is on a scientific jury in 9 competitions at HCA, Sofia SWU Blagoevgrad
and Sofia University, Editor-in-Chief of a scientific journal for intelligent
innovations in the Recreational Wellness Industry in Bulgarian and English.

IV. Research activity
Assoc. Prof. Dimitrova is the author of three monographs published in 2019.
The monograph "A new intelligent model for a wellness instructor" is
presented as a habilitation thesis in this competition. In this work is shared

her experience of international cooperation and the creation of new
educational programs in the field of wellness tourism, which would increase
the level of staff working in the field of this niche tourism.
The second monograph is also in support of the Wellness specialty, and the
third summarizes the educational tradition of swimming and especially
synchronized

swimming.

Assoc. Prof. Dimitrova participates in the development of 9 textbooks in the
specialty and 8 of them are independent authors.
Publications in scientific Journals – referred or indexed.
In the presented list of the works of Assoc. Prof. Dimitrova are indicated a
dissertation for scientific and educational change. "Doctor" one for the
scientific "Doctor of Science" and 29 original publications in Bulgarian and
international

periodical

scientific

journals,

of

which:

- the original publications in Bulgarian journals -15 after the award of AC
"Associate

Professor";

- 3 publications in journals indexed in the world database as an independent
author (Web of Science);
- 8 books and guides for students in bachelor or master degree;
- 19 participations in international congresses and branch conferences in spa
tourism with a certificate, which, although without published summaries «I
take for real publications;
- Participations in many regional and International specialized events, round
tables, interviews and media appearances, which highlight the exceptional
activism, public engagement and professionalism of Assoc. Prof. Dimitrova.

H factor and citations:
1. H-factor – 4

2. Cited in refereed and indexed journals according to the NACID list
(attached) - 69 of which 13 abroad;

Sprided contributions of Assoc. Prof. Dimitrova
The main scientific interests and contributions of Assoc. Prof. Dimitrova
from the very beginning of her development is focused on the following
areas:
І. Theory, educational methods for recreation
II. Control and assessment of the terrorist training in artistic swimming with
a program for the effectiveness of swimming training.

In conclusion:
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova is the founder of the modern field of Wellness
Culture and is a recognized expert in Bulgaria and internationally. Her
scientific interests are reflected in the choice of the subject of the author's
publications as well as in her habilitation work.
The scientific production of Assoc. Prof. Dimitrova is sufficient in volume,
the publications are in peer-reviewed Bulgarian and foreign journals, the
number of citations covers the requirements of the law for the development
of academic positions. Assoc. Prof. Dimitrova significantly exceeds the
minimum requirements of HCA "Vassh Levski" for the academic position
"Professor".
According to the requirements, the previous reference has a total number of

points of 3255, which far exceeds the required minimum number of 1800
points.

The active teaching work, the successful practical activity and scientific
realization as well as the impressive public engagement of Assoc. Prof.
Dimitrova give grounds to support the election of Assoc. Prof. Bistra
Dimitrova as a professor and to recommend the esteemed members of the
scientific jury to vote positively for her election.
I vote with YES!

Tsvetana Katova, Professor of Cardiology and D.Sc. in Medicine
National Hospital for Cardiology, Sofia, Bulgaria
September 30, 2020, Sofia,

