
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Симеон Александров Рибагин,

Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ -  Бургас,

Член на научно жури, съгласно Заповед № 2834/02.11.2021 г. на Ректора на Тракийски
университет, гр. Стара Загора

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по „Теория и методика 
на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, 
медицинска рехабилитация и ерготерапия)“, професионално направление 7.4. Обществено 
здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“, обявен в 
ДВбр. 64/03.08.2021 г.

В конкурса за заемане на академичната длъжност „ професор доц. д-р Руска Василева 
Паскалева е единствен кандидат. Предоставените от кандидата документи и доказателствен 
материал, съдържат цялата необходима информация за оценяване, като същите 
съответстват с изискванията на ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Тракийски 
университет, гр. Стара Загора

Професионална биография на кандидата

Д-р Паскалева е родена през 1964 г. Тя получава магистърска степен по специалност 
„ Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет -  София, 
Факултет по обществено здраве през 2008 г., а през
2012 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ ( Доктор по Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията) с дисертационен труд на тема: „
Влиянието на съвременните характеристики на обучението по Кинезитерапия, Арт-терапия 
и Ерготерапия върху професионалните компетенции на завършващите рехабилитатори в 
Медицински колеж-Стара Загора” . През 1986г. започва професионалната си дейност, като 
рехабилитатор в Санаторо-курортен филиал -  с. Баня, обл. Пазарджик. 1990г. заема 
длъжност рехабилитатор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към 
Окръжна болница -  Стара загора. От 1996г. започва преподавателската си дейност в 
Тракийски университет -  Стара Загора, като към момента има над 20 години 
преподавателски стаж. От 2014г. до сега е доцент по Теория и методика на физическото 
възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия) в Медицински факултет (МФ) и Медицински колеж (МК) 
към Тракийски университет -  Стара Загора. Към момента е ръководител катедра 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ към МФ на 
Тракийски университет -  Стара Загора.

Дългогодишната преподавателска дейност на доц. д-р Руска Василева Паскалева се 
състои във водене на лекции, семестриални изпити по дисциплините преподавани в 
катедрата и държавни изпити на студенти за придобиване на ОКС «Бакалавър » в МФ и 
ОКС «Професионален бакалавър » в МК към Тракийски университет -  Стара Загора. 
Разработване, ръководене и рецензиране на учебни програми за задължителни и свободно-



избираеми дисциплини, включени в учебния план на МФ и МК, както и разработване и 
ръководене на курсове за следдипломно обучение и участие в обучителни семинари и 
курсове с рехабилитатори. Подчертан е стремежът в учебните програми да се отразяват 
съвременните тенденции и стандарти в подготовката и повишаването на квалификацията 
на специалистите в областта на здравните грижи и развитието на ключовите им 
компетентности. Биографичната информация представя кандидата, като доказан 
академичен преподавател с ясно изразени научни интереси в научното направление, което 
напълно оправдава участието и в настоящия конкурс.

Доц. Руска Паскалева е участвала в 5 мобилности по програма Еразъм в 
университети в Юрмала (Латвия) и Миккели (Финландия), Сантарем (Португалия), Линц 
(Австрия), Утена ( Латвия), чрез което съдейства за разширяване на международните 
научни и академични контакти с колеги от природни и медицински науки, както и за 
обогатяване на собствения опит на академичната общност на Медицински факултет и 
Медицински колеж към Тракийски университет -  Стара Загора. Активната академична 
ангажираност на доц. д-р Руска Паскалева включва и научно ръководство на четирима 
докторант, като двама от тях са вече успешно защитили ОНС „Доктор“.

Обща характеристика на научната продукция и основни приноси

В конкурса доц. Паскалева участва общо с 75 научни публикации, 1 хабилитационен 
труд -  монография и 4 издадени учебника. От общия брой представени публикации, 
кандидатът е самостоятелен автор на 14, първи автор е на 31 и на 30 от тях е втори, трети и 
последващ. Видно от представените материали е участието на кандидата в 8 научни 
проекта, като на един от тях е и ръководител. Научните публикации се основават на 
задълбочен теоретичен анализ и редица изследвания, като се търсят и предлагат отговори 
на актуални и значими проблеми, свързани със съвременната физиотерапия, както и 
подобряване качеството на обучението и формиране на професионалните компетенции на 
студентите.

Популяризирането на резултатите от научните идеи, изследвания и анализи, 
кандидатът реализира и чрез участие в 50 научни форума, като от тях 22 международни и 
28 национлани.

В представените научни трудове се очертават комплекс от значими научни 
теоретични и практико-приложни приноси. Научната и публикационна дейност на 
доц. Паскалева е фокусирана в следните основни направления:

1. Проучване на мотивацията и реачизацията на студентите от специалност 
„Медицинскарехабилитация и ерготерапия в Медицински факултет -  Стара Загора ( 
4, 5, 7, 8, 14, 15, 23, 33, 37, 42, 43, 44, 46, 52). В резултат от изследванията са извършени 
организационни промени на практическото обучение по ерготерапия и клинична 
практика, въведени са иновации за практичното и теоретично обучение по 
кинезитерапия, ерготерапия, лечебен масаж и клинична практика и е осъществено 
разширяване на учебно-практическите базиза клинична практика в ерготерапевтичните 
кабинет на специализираните рехабилитационни центрове за деца и възрастни 
пациенти.



2. Подобряване качеството на обучението, формиране на професионалните 
компетенции на студентите и прилагане на проблемно базирано обучение (ПБО) в 
практическото обучение (Ш-4, 5,6, 7, 8, 9,19,37,42,43). Изследванията на кандидатът 
в това направление водят до актуализиране на учебните програми по кинезитерапия, 
лечебен масаж, ерготерапия и клинична практика и увеличаване на броя на учебно- 
практическите бази за клинична практика в СПА - центрове и специализирани 
рехабилитационни центрове. Приложено е проблено-базираното обучение в 
клиничната практика при рехабилитация с деца със специални потребности

3. Определяне ролята на ментора и медицинския екип при обучението по типична 
практика, летен и преддипломен стаж (4, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 33,42). В това направления 
е усъвършенствана организацията на провеждане на стажове и съдействие при 
изготвянето на курсови проекти. Доказана е ролята на медицинския екип в обучението 
по клиничната практика и преддипломен стаж чрез анкетиране на студентите и 
наставниците от учебно-практическите бази.

4. Анализиране на ролята на ранната диагностика и на комплексната рехабилитация в 
борбата със затлъстяването в детска възраст и младежка възраст (Ш-4, 13, 27, 41, 
45, IV-4, 1-1) Основен оригинален принос с приложно и практическо значение тук е е 
диагностиката на децата на 5 и 6 г. в детските градини в Община Стара Загора за 
периода 2014-2018г., чрез две скринингови проучвания за превенция на затлъстяването 
в предучилищна възраст и разработването на кинезитерапевтична методика при 
затлъстяване в предучилищна възраст под формата на игрова лечебна процедура с 
голяма терапевтична топка.

5. Прилагане на диагностика и иновативна методика на кинезитерапията за превенция 
на гръбначните изкривявания и нарушената стоика в предучилищна възраст (1-1, II- 
1,2, III-1, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 32, 34, 47). Основните научни и научно-приложни 
приноси на кандидата в това направление са свързани с разработването на 
диагностични и рехабилитационни алгоритми и комплексни кинезитерапевтични 
програми при гръбначни изкривявания.

6. Определяне ролята на кинезитерапията, арттерапията и ерготерапията за 
подобряване качеството на живот на възрастните хора с диабет и превенция на 
усложненията ( Н-З, III-2, 5, 19, 21, 25, 26, 40, 48, IV-14). Тук акцентите са поставени 
върху профилактиката на възрастните хора с диабет и включване на арт-терапевтични 
занимания и ерготерапевтични методи за подобряване качеството им на живот.

7. Диагностика и кинезитерапия при пациенти с гноен хидраденит и затлъстяване с цел 
преодоляване на двигателни и психологични проблеми ( III-11,17, 31, 38). В научните 
изследвания по направлението за първи път е предложена методика на кинезитерапията 
при пациенти с гноен хидраденит и затлъстяване с цел преодоляване на постоперативни 
контрактури, деформации и психологични проблеми.

8. Приложение на кинезитерапията в клиничната практика, летен и преддипломен 
стаж( Ш-4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15). Оригиналните приноси на кандидата тук, са свързани 
с разширяване на практическото обучение и въвеждане на специализирани учебни 
програми по две свободно избираеми дисциплини („Терапия и рехабилитация с 
големтерапевтични топки“ и „Специални техники в КТ“)



9. Приложение на арт терапията в обучението на студентите по ерготерапия и 
клинична практика ( III -33, 41, 48, IV-2, 9, 10, 11, ). Приносите са свързани с 
актуализиране на учебните програми по лечебен масаж, ерготерапия и клинична 
практика, както и разработване наподробна програма за прилагане на арт терапевтични 
занимания и арт терапевтични техники при деца от различни възрасти, за стимулиране 
на психо-емоционалното и двигателното им развитие.

10. Иновации в обучението по кинезитерапия и клиничнапрактика за студентите от 
специалност „ Рехабилитатор “ от Медицински колеж и приложението им в 
клиничната практика ( IV -1,3, 8, 30). В това направление основният принос е свързан 
с подобряване на обучението посредством въвеждане на иновативни елементи.

11. Анализиране ролята на арт-терапията и ерготерапията в комплексната 
рехабилитация на деца с церебрални увреди ( III -9, 16, 36, 37, IV-1, 6, 9,12). Приносите 
с клинично значение се изразяват в анализирането на ефекта от прилагане на 
комплексна рехабилитационна програма при деца с церебрални увреди, включваща -  
физикална терапия , кинезитерапия, ерготерапия, арт-терапия (игротерапия и 
моделиране) и тонизиращ масаж

12. Място и роля на кинезитерапията при възстановяване на родилката чрез прилагане 
на специализирана методика (III-35, IV-7). Основен клиничен принос на кандидата е 
разработването на авторска методика на кинезитерапията при възстановяване на 
родилки при нормално раждане и при раждане сцезарово сечение. Също така е 
извършено проучване на пациентки в родилно отделение за ролята на кинезитерапията 
при възстановяване след раждането.

13. Методика на кинеитерапията при възстановяване на пациенти с травми в областта 
на колянна става и след остеоартроза на същата (Ш-49, 51, IV-4, 16). В това 
направление, приносите отново могат да се определят, като научно-приложни и такива 
с клинично значение. Впечатление прави разработването на авторска 
физиотерапевтична методика посредством която е постигнато пълно функционално 
възстановяване на засегнатия крайник при 70 пациента с мекотъканни увреди в 
областта на колянна става.

14. Отражение на Covid -19 епидемията върху използването на предпазните средства в 
работната среда и върху обучението на студентите от специалност Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия (11-4, III-50). Кандидатът определя, като основна 
необходимост, провеждането на системни допитвания до нагласите на самите 
участници в работната среда с цел ефекта от прилаганите предпазни средсва.

15. Прилагане и проучване на ефекта от кинезитерапевтични, рехабилитационни и 
ерготерапевтични методики при различни патологични състояния ( Ш-37, Ш-39, IH- 
40, IV- 6, IV- 7, IV- 12, 13, 15, 18). Приносите на кандидата са с подчертано значение в 
клиничната практика, като в голяма степен допълват и дообогатяват досегашните 
знания и поведение при редица социално значими заболявания.

Цитирания в научната литература

Значимостта на научната продукция на доц. Руска Паскалева се потвърждава от 
факта, че намира отражение като основа в научните изследвания на национални и 
чуждестранни автори. Кандидатката представя за участие в конкурса 81 цитирания, от 
които 2 от публикации с импакт фактор, 64 от реферирани и нереферирани издания и 15 от 
монографични трудове.



Изпълнение на изискванията за заемане на академична длъжност „професор“

Относно минималните изисквания от Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в научна област 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, кандидатката значително 
надхвърля минималния общ брой точки по групи показатели за заемане на академична 
длъжност „професор”, а именно:

По показател А: 50 точки 
По показател В: 100 точки 
По показател Г: 937 точки 
По показател Д: 325 точки 
По показател Е: 310 точки

Общо доц. Паскалева събира 1722 точки, като минималният брой точки за длъжност 
„професор“ в научна област 7. Здравеопазване и спорт е 550 точки.

Заключение

Въз основа на изложените в становището факти, положителната ми оценка за цялостната 
професионална дейност на кандидата, приложената документация, както и спазените 
изисквания на ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в Тракийски университет -  Стара Загора, 
напълно убедено имам основание да дам положително становище и да препоръчам на 
уважаемото научно жури да присъди на доц. д-р Руска Василева Паскалева, 
академичната длъжност „Професор“ в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна 
специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и 
кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия) “.

13.11.2021 г. Член на научното жури

/ доц. д-р Симеон Александров Рибагин/



REPORT

by Assoc. Prof. Simeon Aleksandrov Ribagin, PhD 

University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” -  Burgas,

As a member of the Scientific Board of the announced competition, by Rector’s 
Order № 2834/02.11.2021 of the Trakia University -  Stara Zagora

Regarding: Competition for academic position “professor” in Theory and methods of physical 
education and Sport, professional field 7.4. Public Health, field of study in higher education 7. 
Healthcare and Sports for the needs of the Department of “Medical Rehabilitation and 
Occupational Therapy, Physical Medicine and Sport” published in the State Gazette, issue 
64/03.08.2021.

One candidate, assoc, prof. Dr. Ruska Vasileva Paskaleva, is currently taking part in the 
competition for the academic position of "Professor ". The submitted documents have been 
prepared in accordance with the requirements of the Law for the Development of the Academic 
Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for its implementation, as well as 
the regulations for the conditions and the procedure for acquiring academic degrees and occupying 
academic positions in the Trakia University -  Stara Zagora.

Professional biography of the candidate

Dr. Paskaleva was born in 1964. She acquired her Master Degree in Healthcare 
management, at the Medical University - Sofia, Faculty of Public Health, in 2008. In 2012 she 
obtained her PhD degree in Social Medicine and Organization of Healthcare and Pharmacy 
(dissertation topic: The influence of modem characteristics of training in Kinesitherapy, Art 
Therapy and Occupational Therapy on the professional competencies of graduates of the Medical 
College - Stara Zagora) In 1986 she started his professional career as a specialist in medical 
rehabilitation in the Sanatorium-resort of Banya, district Pazardzhik. 1990 she worked as medical 
specialist in medical rehabilitation in the department of physical therapy and rehabilitational 
medicine in the University Hospital -  Stara Zagora. Her professional academic career started in 
1996 in the Trakia University -  Stara Zagora, and until now she has more then 20 years of 
academic experience. Since 2014 she has held the position of associate professor in Theory and 
Methodology of Physical Education, Sports Training and Kinesitherapy (Kinsitherapy, Medical 
Rehabilitation and Occupational Therapy) at the Faculty of Medicine (MF) and Medical College 
(MC) at the Thracian University - Stara Zagora. Until now she is Head of the Department of 
„Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical Medicine and Sports”at the Faculty 
of Medicine of the Thracian University - Stara Zagora.

The long-term academic activity of assoc, prof. Dr. Ruska Vasileva Paskaleva consists of 
lectures, practical exercises, midterm and state exams, preparation of curriculum in the leading 
academic disciplines. Development of training courses as well as development and leading of 
scientific seminars and postgraduate courses. There is an obvious striving for the training programs 
to reflect the new standards and trends in the preparation and improvement of the qualification of 
the specialists in healthcare and the development of their key competences The biographical 
information presents the candidate as a proven academic lecturer with clearly expressed scientific



interests in the professional field of the current competition procedure, which fully justifies the 
requested participation of the candidate.

Assoc. Prof. Ruska Paskaleva has participated in 5 Erasmus mobilities at universities in в 
JQrmala (Latvia) и Mikkeli (Finland), Santarem (Portugal), Linz (Austria), Utena (Lithuania), 
through which she helps to expand her international scientific and academic contacts with 
colleagues from natural and medical sciences, as well as to enrich her own experience of the 
academic community of the Faculty of Medicine and Medical College. The active academic 
commitment of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva also includes scientific guidance of four PhD 
students, two of them have already successfully defended their PhD theses.

General characteristics of the scientific production and major contributions

In the current competition for the academic position of "professor ", the applicant 
participates in a total of 75 scientific publications, one Habilitation work -  individual monograph 
and 4 academic textbooks. Dr. Paskaleva is a sole author of 14 of the papers and a first author of 
31. Dr. Paskaleva participated in 8 national scientific and educational projects. The scientific 
publications are based on in-depth theoretical analysis and a number of empirical studies for which 
author's tools havebeen developed. The author seeks and offers answers to current and significant 
problems related to modern physiotherapy, improvement of the quality of education and 
development of the professional competencies of the students The popularization of the results of 
the scientific ideas, researches and analyses are also realized by participating in 50 scientific 
forums, 22 of them international and 28 national workshops.

The presented scientific publications outline a complex of serious scientific theoretical and 
practically-applied contributions. Based on the presented documents, her research is focused on 
the study of several scientific fields. Depending on the subject of study, contributions can be 
divided into the following main groups ( I accentuate in a synthesized form some of them):

1. Studing o f the motivation and realization ofstudents majoring in "Medical Rehabilitation and 
Occupational Therapy at the Faculty o f Medicine - Stara Zagora ( 4, 5, 7, 8, 14, 15, 23, 33, 
37, 42, 43, 44, 46, 52). As a results of these studies organizational changes of the practical 
training in occupational therapy and clinical practice have been implemented, innovations for 
practical and theoretical training in kinesitherapy, occupational therapy, therapeutic massage 
and clinical practice have been introduced and the training-practical base of clinical practice 
in occupational therapy rooms has been expanded.

2. Determining the role o f the mentor and the medical team in the training in clinical practices 
(4, 5, 6, 7, 15,23, 24, 33, 42). In this area, the organization of internships and assistance in the 
preparation of course projects has been improved. The role of the medical team in the training 
in clinical practices has been proven by surveying the students and mentors from the training 
and practical places.

3. Analysis o f the role o f early diagnosis and complex rehabilitation in the fight against obesity 
in childhood and adolescence ( III-4, 13, 27, 41,45, IV-4,1-1) The main original contribution 
of applied and practical importance here is the diagnosis of children aged 5 and 6 in 
kindergartens in the Municipality of Stara Zagora for the period 2014-2018, through two 
screening studies for the prevention of obesity in preschool age and the development of



kinesitherapy methods in preschool obesity in the form of a game therapy procedure with a 
large therapeutic ball.

4. Application o f diagnostics and innovative methodology o f kinesitherapy for prevention o f 
spinal deformities and impaired posture in preschool age (1-1, 11-1,2,111-1, 3, 10, 12, 13, 14, 
15, 18,20,32,34,47). The main scientific and scientific-applied contributions of the candidate 
in this direction are related to the development of diagnostic and rehabilitation algorithms and 
complex kinesitherapy programs for spinal deformities.

5. Determining the role o f kinesitherapy, art therapy and occupational therapy for improving 
the quality o f life o f elderly people with diabetes and prevention o f ( 11-3, 111-2, 5, 19, 21, 25, 
26, 40,48, IV-14). The emphasis here is on the prevention of elderly people with diabetes and 
the inclusion of art-therapeutic activities and occupational therapy methods to improve their 
quality of life.

6. Diagnosis and kinesitherapy in patients with hidradenitis suppurativa and obesity in order to 
overcome motor and psychological problems ( I1I-11,17, 31, 38). For the first time, a method 
of kinesitherapy in patients with hidradenitis suppurativa and obesity has been proposed in 
order to overcome postoperative contractures, deformities and psychological problems.

7. Application o f kinesitherapy in clinical practice, summer and undergraduate internship ( III- 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15). The original contributions of the candidate here are related to the 
expansion of practical training and the introduction of specialized curricula in two special 
disciplines ("Therapy and rehabilitation with “Swiss ball”" and "Special techniques in 
Kinesitherapy")

8. Application o f art therapy in the education o f students in occupational therapy and clinical 
practice ( III -33, 41, 48, IV-2, 9, 10, 11, ). The contributions are related to updating the 
programs in therapeutic massage, occupational therapy and clinical practice, as well as 
developing a detailed program for the application of art therapy activities and art therapy 
techniques in children of different ages to stimulate their psycho-emotional and motor 
development.

9. Innovations in the training of kinesitherapy and clinical practice for students majoring in 
"Specialist in Medical Rehabilitation" from the Medical College and their application in 
clinical practice ( IV -1,3, 8, 30). The main contribution is related to the improvement of 
training through the introduction of innovative elements.

10. Analyzing the role of art therapy and occupational therapy in the complex rehabilitation of 
children with cerebral injuries ( III -9, 16, 36, 37, IV-1, 6, 9,12). The contributions of clinical 
significance are expressed in the analysis of the effect of the application of a complex 
rehabilitation program in children with cerebral injuries, including - physical therapy, 
kinesitherapy, occupational therapy, art therapy and remedial massage.

11. Place and role o f kinesitherapy in the recovery o f mother in the postpartum period (III-35, 
IV-7). The main clinical contribution of the candidate is the development of an methodology 
of kinesitherapy in the recovery period of parturients in normal birth and in cesarean delivery.

12. Methodology o f kinesitherapy in the recovery o f patients with injuries in the knee joint and 
after osteoarthritis (III-49, 51, IV-4, 16). The contributions are scientific-applied and with 
clinical significance. Impressive is the development of the author's physiotherapeutic 
technique through which complete functional recovery of the affected limb was achieved in 
70 patients with soft tissue injuries in the knee joint.

13. Impact of the Covid -19 epidemic on the use of protective equipment in the work environment 
and on the training of students majoring in Medical Rehabilitation and Occupational Therapy



(II-4, III-50). The candidate clearly defines the needs of the systematic consultations on the 
attitudes of the participants in the work environment in order to have the effect of the applied 
protective equipment.

14. Application and study of the effect of physiotherapy and occupational therapy methods in 
various pathological conditions (111-37, III-39, III-40, IV- 6, IV- 7, IV- 12, 13, 15, 18). The 
candidate's contributions are of great importance in clinical practice, largely complementing 
and enriching existing knowledge and behavior in a number of socially significant diseases.

Citation in the scientific literature

The importance of the scientific production of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva is confirmed by the 
fact that it is reflected as a basis in the scientific researches of other authors. The candidate 
submitted 81 citations for participation in the competition.

Fulfilment o f  the requirements fo r  holding the academic position o f "professor "The materials 
presented by Dr. Paskaleva meet and exceed the requirements for occupying the academic position 
o f “professor” according to the Low for the Development of the Academic Staff in the Republic 
of Bulgaria (ZRASRB), as well as the regulations, for the conditions and the procedure for 
acquiring academic degrees and occupying academic positions in the Trakian University -  Stara 
Zagora, in the scientific field 7. Health Care and Sport, as following:

Criteria A: 50 points 
Criteria B: 100 points 
Criteria C: 93 7points 
Criteria D: 325points 
Criteria Е: 31 Opoints

The total sum of the points of the participant is 1722 and the minumum required amount of points 
for the academic position of “professor” in in the scientific field 7. Health Care and Sport is 550 
points.

Conclusion

The documents and materials presented at the competition show convincingly the valuable 
scientific achievements of Dr. Paskaleva. The scientific indicators fully responded to the law and 
requirements for the occupation of the academic position “professor” in the Trakian University -  
Stara Zagora. The above gives me a reason to assess positively the candidature of 
Dr. Paskaleva and to recommend to the members of Scientific Jury to prepare a report-proposal 
to the Scientific Council of Trakian University -  Stara Zagora for the election of 
assoc, prof. Dr. Ruska Vasileva Paskaleva as “ Professor” in Theory and methods of physical 
education and Sport, professional field 7.4. Public Health, field o f study in higher education 7. 
Healthcare and Sports

13.11.2021 r. Member of the Scientific Board

/ Assoc. Prof. Simeon Aleksandrov Ribagin,


