СТАНОВИЩЕ
от проф. Пенчо Гешев, доктор
По материалите, представени за участие в конкурс за заемане
на академичната длъжност професор в Област на висше образование
7.Здравеопазване и спорт и Професионално направление 7.5. Здравни грижи,
специалност „Уелнес култура“
В конкурса за професор, обявен в ДВ брой 57/26.06.2020 година, като единствен
кандидат участва доц. Бистра Георгиева Димитрова, ДН преподавател в катедра „Водни
спортове“ към НСА „Васил Левски“. Кандидатката е представила в установения срок
необходимите документи и наукометрични данни, съгласно изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за развитие на академичния състав в НСА „Васил Левски“.
Биографични данни за кандидата:
Доц. Бистра Димитрова е родена на 19.04.1959 година в гр. София. Завършва висше
образование във ВИФ „Георги Димитров“ (сега НСА „Васил Левски“) през 1981 година
със специалност „Физическа култура“ и придобити квалификации за учител по физическо
възпитание и треньор по плуване. От 1985 година е преподавател по синхронно плуване в
катедра „Водни спортове“. От 2007 година разкрива и развива специалността, свързана с
Уелнес и СПА културата. През 1994 година придобива ОНС „Доктор“, през 2006 година –
научното звание доцент, а през 2018 година – научната степен „Доктор на науките.
Публикационна дейност:
В конкурса кандидатът участва с достатъчна по количество и качествена
по съдържание научна продукция. За това говорят следните обективни показатели:
Монографии – 3 бр.
Доц. Бистра Димитрова представя три монографии, от които една е свързана с
проблемите на спорта синхронно плуване, а другите две – пряко свързани с тематиката на
конкурса.
В едната се разглеждат въпроси, свързани с належащите нужди на европейската
индустрия за уелнес туризъм, а именно липсата на обучен персонал, който да предоставя
висококачествено специализирано обслужване на клиенти. Новият интелигентен модел

осигурява на обучителните центрове пълен анализ за икономическия растеж на Уелнес
индустрията и социалната необходимост от конкретна учебна програма и най-вече
стандарт, който да се прилага при предоставяне на диплом или сертификат на
професионалистите, включени в професионалната област на нишовия туризъм и/или
хотелиерството.
В другата е разработено съдържанието на Смарт приложение (Smart App) чрез което става
възможно обективното външно оценяване на компетенциите на специализирания
персонал за нуждите на нишовия туризъм. Съдържанието на учебните дисциплини е
хармонизирано с Европейската квалификационна рамка и промените в българското
законодателство за средно образование. Създаден е смарт инструмент за външна оценка
на професионални компетенции, съобразен с нуждите на бизнеса.
В монографията, свързана с развитието на синхронното плуване се обобщава
дългогодишната образователна традиция, като за първи път е направен опит да се
диференцира теоретичния компонент за нуждите на

развитието на спорта в

образователната система. Подобен подход е наложен от промяната във философията на
българските образователни стандарти след 2001 година.
Публикации в научни списания: 19 бр. От тях:
-

публикации в индексирани списания в световни бази данни – 3;

-

самостоятелни или като първи автор в рецензирани списания и

референтния

списък на НАЦИД – 9;
-

публикации в съавторство – 7;

С изключение на една публикация, която разглежда развитието на плувната техника от
педагогически аспект, останалите са пряко свързани с проблемите на Уелнес и СПА
културата. Разглеждат се актуални проблеми на развитието на Уелнес туризма, на
развитието на Нишовия туризъм, както и на квалификацията на специалистите, работещи
в този бизнес.
Книги и студии – 6 бр.
Към списъка с публикации доц. Бистра Димитрова е приложила две книги и 4 студии,
свързани с развитието на рекреативната индустрия и нишовия туризъм, както с
квалификацията на кадрите, работещи в туристическия бизнес.
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Цитирания - представени са 69 цитирания на авторски публикации, от които 4 в
индексирани списания в световни бази данни, 10 в монографии и 55 в списания, включени
в референтния списък на НАЦИД.
Научно-приложна, експертна и педагогическа дейност:
Доц. Бистра Димитрова е участвала с доклади в 10 конгреса и браншови конференции по
проблемите на СПА туризма, за което е приложила съответните резюмета и сертификати.
Включва се като координатор на редица европейски проекти, участник в национални
научни и образователни проекти, като експерт в разработването на учебни планове и
програми, свързани с акредитацията на нови програми.
Научен ръководител е на 4 докторанти, от които 2 са защитили, 1 е отчислен с право на
защита и 1 в процес на ръководство.
Учебници и учебни помагала – 8 бр.
Доц. Бистра Димитрова представя 4 учебника, от които един, свързан с подготовката на
студентите от специалност „Спортна анимация“ и 3 – с подготовката на бъдещите
специалисти в областта на Уелнес и СПА културата.
Приложените 4 методически ръководства и пособия са насочени към подготовката на
специалистите по Уелнес култура.
По-основните научни и приложни приноси на представените трудове са свързани със:
1.

Структуриране

и

осигуряване

със

съответния

учебно-методически

инструментариум процес на подготовка на кадри в областта на Уелнес културата.
2.

Въвеждане

на

смарт

технологии

за

обективизиране

ефективността

на

практическата подготовка на кадрите за Нишовия туризъм.
3.

Изведени са компонентите за ефективност на обучението по плуване, артистично

плуване и аква практики в системата н средното и висшето образование.
В заключение, на основание предложените ни резултати от своята научно-изследователска
и публикационна дейност, както и притежаваните качества на експерт и преподавател, ми
дават основание да предложа на уважаемото научно жури да присъди на доц. Бистра
Георгиева Димитрова, дн - академичното звание Професор.
28.09.2020 г.
С О Ф ИЯ

Изготвил становището:…………………………..
/Проф. Пенчо Гешев, доктор/
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OPINION
by Prof. Pencho Geshev, Ph.D.
Based on the materials submitted for participation in the loan competition to the academic
position of Professor in the Field of Higher Education 7. Health and Sports and Professional
Field 7.5. Health care, speciality "Wellness culture"
In the competition for the professor, announced in G number 57 / 26.06.2020, the only candidate
is Assoc. Prof. Bistra Georgieva Dimitrova, D.Sc., lecturer in the Department of Water Sports at
NSA "Vasil Levski". The candidate submitted within the established term the necessary
documents and scientometric data, according to the requirements of ZRASRB and the
Regulations for the development of the academic staff in NSA "Vasil Levski".

Biographical data about the candidate:
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova was born on April 19, 1959, in the city of Sofia. He graduated
from VIF "Georgi Dimitrov" (now NSA "Vasil Levski") in 1981 with a degree in "Physical
Culture" and acquired qualifications as a physical education teacher and swimming coach. Since
1985 he has been a lecturer in synchronized swimming at the Department of Water Sports. Since
2007 he has been discovering and developing the speciality related to Wellness and SPA culture.

Publication activity:
The candidate participates in the competition with sufficient quantity and quality
by content scientific production. This is evidenced by the following objective indicators:
Monographs - 3 pcs.
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova presents three monographs, one of which is related to the
problems of synchronized swimming, and the other two - directly related to the theme of the
competition.
One addresses issues related to the pressing needs of the European wellness tourism industry,
namely the lack of trained staff to provide high-quality specialist customer service. The new
intelligent model provides training centres with a complete analysis of the economic growth of
the Wellness industry and the social need for a specific curriculum and especially a standard to
be applied when providing a diploma or certificate to professionals involved in the professional
field of niche tourism and/or hospitality.
In the other, the content of a Smart App has been developed, through which the objective
external assessment of the competencies of the specialized staff for the needs of the niche
tourism becomes possible. The content of the courses is harmonized with the European
Qualifications Framework and the changes in the Bulgarian legislation for secondary education.
A smart tool for external assessment of professional competencies has been created, tailored to
the needs of the business.
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The monograph related to the development of synchronized swimming summarizes the long
educational tradition, and for the first time, an attempt is made to differentiate the theoretical
component for the needs of the development of sport in the educational system. Such an
approach has been imposed by the change in the philosophy of Bulgarian educational standards
since 2001.

Publications in scientific journals: 19 pcs. From them:
- publications in indexed journals in world databases - 3;
- independent or as the first author in peer-reviewed journals and the reference list of NACID - 9;
- co-authored publications - 7;

Except one publication, which examines the development of swimming technique from a
pedagogical point of view, the others are directly related to the problems of wellness and spa
culture. Current problems of the development of wellness tourism, the development of niche
tourism, as well as the qualification of specialists working in this business are considered.

Books and papers - 6 pcs.
To the list of publications Assoc. Prof. Bistra Dimitrova has attached two books and 4 studies
related to the development of the recreational industry and niche tourism, as well as the
qualification of staff working in the tourism business.

Citation - 69 citations of author's publications are presented, of which 4 in indexed journals in
world databases, 10 in monographs and 55 in journals included in the NACID reference list.
Scientific-applied, expert and pedagogical activity: Assoc. Prof. Bistra Dimitrova has
participated with reports in 10 congresses and branch conferences on the problems of SPA
tourism, for which she has attached the relevant summaries and certificates.
He is involved as a coordinator of many European projects, a participant in national research and
educational projects, as an expert in the development of curricula and programs related to the
accreditation of new programs.
He is the supervisor of 4 doctoral students, of which 2 have defended, 1 has been expelled with
the right to defend and 1 is in the process of management.

Textbooks and teaching guides - 8 pcs.
Assoc. Prof. Bistra Dimitrova presents 4 textbooks, one of which is related to the preparation of
students majoring in "Sports Animation" and 3 - with the training of future professionals in the
field of wellness and spa culture.
The enclosed 4 methodical manuals and manuals are aimed at the training of the specialists in
Wellness culture.
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The main scientific and applied contributions of the presented works are related to:
1. Structuring and providing with the appropriate educational and methodological tools the
process of training in the field of wellness culture.
2. Introduction of smart technologies for the objectification of the efficiency of the practical
training of the personnel for Niche tourism.
3. The components for the effectiveness of the training in swimming, artistic swimming and aqua
practices in the system of secondary and higher education are derived.
In conclusion, based on the proposed results of our research and publication activities, as well as
the qualities of an expert and lecturer, give me a reason to propose to the esteemed scientific jury
to award Assoc. Prof. Bistra Dimitrova with the academic title “Professor”.

28.09.2020
SOFIA

The opinion is prepared by:……………………
/Prof. Pencho Geshev, Ph.D./
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