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доц. ДАНЕЛИНА ЕМИЛОВА ВАЧЕВА, д.м.
Катедра „ Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт

Медицински университет -  Плевен

Определена за член на Научно жури със Заповед № 2834/02.11.2021 г. на 
Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора.

ОТНОСНО; Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ по 
„Теория и методика на физическото възпитание, спортната 
тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия) в 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 от 
Медицински факултет на ТрУ Стара Загора в ДВ бр. 
64/03.08.2021 г.

Представените ми документи за изготвяне на Становище по настоящия 
конкурс са на единственият кандидат -  доц. Руска Василева Паскалева, д.м., 
която от 01.11.1996 г. до момента е преподавател в структурите на ТрУ Стара 
Загора -  18 години в Медицински колеж, а от 2014 година в Медицински 
факултет, Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална 
медицина и спорт“. На основание чл. 29 от ЗРАСРБ и чл. 86 от Правилника за 
развитието на академичния състав в Тракийски университет -  Стара Загора, 
кандидатката отговаря на изискванията за участие в конкурса за „професор“ по 
„Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и 
кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия), 
които се изразяват в:

1. Има образователната и научна степен “доктор“ (2012 г.);
2. Заема академичната длъжност „доцент” в ТрУ не по-малко от две 

академични години (от 2014 г.)
3. Участва в конкурса с публикувана монография (2021 г. -  под печат);
4. Представя други оригинални научноизследователски трудове и 

публикации, които се оценяват по съвкупност;
5. Отговаря на минималните национални изисквания за съответното 

професионално направление -  7.4. Обществено здраве и допълнителните 
изискванията определени в ПРАС на ТрУ -  Ст. Загора;



6. Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 
трудове.

Представените документи доказват, че кандидатката коректно е спазила 
всички административни изисквания по хода на процедурата, свързани с 
конкурса.

Образование и професионална реализация
От автобиографията и представените копия от дипломи на доц. Руска 

Василева Паскалева, д.м. е видно, че през 1989 г. придобива специалност 
„Рехабилитатор” в Медицински колеж -  Пловдив, от 1998 г. има бакалавърска 
образователна степен по „Кинезитерапия“ от НСА „В. Левски” -  София, от 
2009 г. получава магистърска степен по „Обществено здраве и здравен 
мениджмънт” от Медицински университет -  София, а от 2012 г. има докторска 
образователна и научна степен по „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията”, придобита в Медицински факултет на ТрУ -  
Стара Загора. От 2015 г. доц. Руска Паскалева, д.м. притежава свидетелство за 
призната специалност „Медицинска педагогика“, издадено от Медицински 
университет -  София.

Доц. Паскалева е работила 7 години като рехабилитатор, а в последните 25 
години като преподавател в ТрУ -  Стара Загора и кинезитерапевт в „КИНЕЗИ -  
3”. От 2014 г. е „доцент” в катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 
физикална медицина и спорт”, на която е основател и Ръководител.

По време на професионално си и академично развитие доц. Паскалева е 
реализирала 5 курса за следдипломна квалификация и специализация, с което 
доказва интереса си към развитие и усъвършенстване: курс по Юмейхо 
терапия; курс за мобилизация на ставите на гръбначен стълб; курс за PNF -  
техники за релаксация -  ниво 1 и 2; курс „Концепция на Мълиган” -  ниво 1 и 2; 
курс по вендузотерапия; курс за електронно обучение.

Научна дейност и научна активност
Доц. Руска Василева Паскалева, д.м. участва в конкурса с 76 научни труда, 

от които:
У Монография - 1  бр.
У Публикации в научни списания, реферирани и индексирани в световни 

бази данни с научна информация (Scopus и/или Web of Science) -  4 бр.
У Публикации в нереферирани научни списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове -  52 бр.
У Публикации в сборници от конгреси и конференции в пълен текст с 

научно рецензиране или публикации в редактирани колективни томове -  19 бр.



Кандидатката в конкурса е самостоятелен или първи автор на 45 бр. от 
публикациите (59%), което убедително демонстрира нейната водеща роля в 
научната дейност. Представила е и списък на 50 доклада от участия в 27 
конгреса и научни конференции, от които 15 са международни или български с 
международно участие.

В представената от ЦМБ цитатна справка с изх.№ 413/10.09.2021 г. 
цитиранията на публикациите на доц. Руска Василева Паскалева, д.м. са 103 
бр., от които 80 са в български печатни издания и 23 в международни 
периодични издания.

От представената авторска справка за научните приноси на доц. Руска 
Паскалева се открояват няколко основни групи направления:

S  Формиране на професионални компетенции и подобряване качеството 
на обучението на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия“ в Медицински факултет -  Стара Загора, както и проучване на 
мотивацията и реализацията на студентите (направления 1,2,13,16);

S  Иновации в обучението по кинезитерапия и учебно клинична практика 
за студентите от специалност „Рехабилитатор“ от Медицински колеж и 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в Медицински факултет -  Стара 
Загора и приложението им в клиничната практика (направления 3, 9,10,11);

S  Диагностика и кинезитерапия при пациенти с различни заболявания и 
следтравматични състояния (направления 4, 5, 7, 8,14,15,17);

S  Определяне ролята на кинезитерапията, арт-терапията и ерготерапията 
за подобряване качеството на живот на пациенти с трайни увреждания, както и 
превенция на усложненията (направления 6,12).

От представените резюмета на публикациите и авторската справка за 
приносите може да се направи извода, че научните търсения на доц. Руска 
Паскалева, д.м. са преди всичко с оригинален принос и научно-приложно 
значение за кинезитерапевтичната и ерготерапевтична клинична практика.

В периода след хабилитирането си доц. Паскалева е избирана за член на 5 
Научни журита, 3 от които са за присъждане на академичната длъжност 
„доцент“ и 2 за придобиване на образователна и научна степен ,доктор“. 
Поканена е за рецензент на 4 специализирани учебни издания и на 2 научни 
проекта.

Доц. Паскалева е Научен ръководител на 4 докторанта, двама от които 
успешно са защитили дисертациите си и са придобили образователната и 
научна степен „доктор“, а останалите двама продължават своето обучение.



Преподавателска дейност
Преподавателската дейност на доц. Руска Паскалева, д.м. започва през 

1996 г. като преподавател по клинична практика на студентите от специалност 
„Рехабилитатор“ в Медицински колеж -  Стара Загора. Следва период на 
преподаване по редица базови кинезитерапевтични учебни дисциплини, а след 
защитата на докторската дисертация и по учебни дисциплини свързани с арт- 
терапия и ерготерапия. От справките на „Учебен отдел“ е видно, че в годините 
след хабилитацията доц. Паскалева е реализирала преподавателска дейност под 
формата на лекции и упражнения в размер на около 700 уч. часа годишно (4936 
уч. ч. за 7 учебни години) в Медицински факултет и около 300 уч. часа годишно 
в Медицински колеж (2066 уч. ч. за 7 уч. г.) по учебните дисциплини 
„Кинезитерапия“, „ММТ“, Функционална оценка в КТ“, „Лечебен масаж“, 
„Ерготерапия и ергономия“ и др. Председател е на изпитната комисия за 
Държавните изпити на специалност „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия“. В този период доц. Паскалева е провела и два курса за СДО в 
Медицинския колеж.

Доц. Руска Паскалева, д.м. е автор на общо 7 учебника и учебни 
ръководства, 5 от които са издадени след хабилитирането през 2014 г. Тази 
дейност е особено значима като се има в предвид, че специалността 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ е сравнително нова, особено в 
частта „Ерготерапия“ ~ същност, основи, обучение и реализиране на кадрите.

В периода на работата си в Медицински факултет доц. Паскалева е 
участвала в 7 научни и образователни проекта, финансирани от Европейския 
социален фонд и от Тракийския университет -  Стара Загора, като на проект 
№7/2018 г., финансиран от МФ с тема „Осигуряване на здравословен стил на 
живот при възрастни хора с диабет чрез ранна диагностика, повишена 
двигателна активност и превенция на усложненията“ е Ръководител, като е 
реализиран и отчетен успешно.

Като Ръководител катедра доц. Паскалева е отговорна за подготвяне и 
получаване на положителна акредитационна оценка, което изисква включване 
на академичния състав в програма „Еразъм +“, по която доц. Паскалева има 
реализирани 5 мобилности -  в Латвия, Финландия, Португалия, Австрия и 
Литва.

Доц. Руска Василева Паскалева, д.м. членува в следните национални 
научни и съсловни организации:

S  Съюза на физиотерапевтите в България;
S  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи -  

БАПЗГ;
S  Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ);



S  Световната федерация на асоциащнйе по обществено здраве (WFPHA 
World Federation of Public Health Associoations).

В периода след предходната хабилитация доц. Руска Паскалева, д.м. е 
носител на следните награди и грамоти:

S  Грамота за най-добър професионалист към БАПЗГ в гр. Стара Загора 
(2014 г.);

S  Грамота и плакет за научен принос към БАПЗГ -  София (2014 г.);
S  Грамота на МК -  Стара Загора за принос в развитието на специалност 

„Рехабилитатор“ по повод 20 г. от създаването на специалността (2014 г.);
S  Грамота на МК -  Стара Загора за принос в развитието на специалност 

„Рехабилитатор“ по повод 25 г. от създаването на специалността (2019 г.);
S  Грамота за принос в развитието на МК -  Стара Загора по повод 70 

години от създаването на Колежа (2018 г.).

В заключение
Съответствието на документацията представена от кандидатката за 

заемане на академичната длъжност „професор“ по специалност „Теория и 
методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията 
(кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия)“ с минималните 
национални изисквания са представени по-долу в табличен вид.

Показатели по 
групи

Минималните 
национални изисквания 

„професор“

Сума от точките на 
доц. Руска Паскалева, д.м.

Група А 50 50
(диплома JV# 0009/2012)

Група Б - -
Група В 100 100

(ISSN :978-954-490-728-0)
Група Г 200 937
ГрупаД о о 325
Група Е 100 310

От информацията в таблицата е видно, че кандидатката доц. Руска 
Василева Паскалева, д.м. участничка в конкурса за заемана на академичната 
длъжност „професор“ по специалност „Теория и методика на физическото 
възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия, 
медицинска рехабилитация и ерготерапия)“ изпълнява минималните 
национални изисквания в съответствие със Закона за развитие на академичния



състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности в ТрУ Стара Загора.

На основание посочените по-горе факти, анализи и оценки правя 
заключението, че кандидатката е с дългогодишен и разностранен клиничен и 
преподавателски опит, както и утвърден специалист в областта на 
кинезитерапията и ерготерапията.

Имам лични впечатления от доц. Руска Паскалева, д.м. и изказвам своето 
възхищение от безрезервната и упорита работа, която тя ежедневно извършва за 
обучението на специалисти в областта на медицинската рехабилитация и 
ерготерапия, от стремежа за стабилизиране и разширяване състава на катедрата, 
на която е Ръководител от нейното създаване, от неуморната научно
изследователска работа и от активното включване в различни научни прояви, 
на много от които е организатор и домакин.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, от всичко гореизложено изказвам становището си, 
че доц. Руска Василева Паскалева, д.м. има всички качества и отговаря на 
необходимите изисквания да бъде избрана от Научното жури на 
академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по „Теория и методика на 
физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията 
(кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия) в 
професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт” за нуждите 
на Медицински факултет -  ТрУ Стара Загора.

Убедено гласувам с положителен вот „ДА“!



Ik.* itik Ш1 OPINION
from

Assoc. Prof. DANELINA EMILOVA VACHEVA, PhD
Department o f Physical Medicine, Rehabilitation, Ergotherapy and Sport“

Medical University -  Pleven

Appointed as a member of the academic jury by Order 2834/02 November 2021 of 
the Rector of the Trakia University -  Stara Zagora.

REGARDING: Competition for conferral of the academic rank „PROFESSOR“ 
of “Theory and methods of physical education, sports training and 
kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and ergo
therapy)”; professional field 7.4 „Public Health“; higher education 
field 7.0 „Health and Sport“ to the Department of Medical 
Rehabilitation, Ergotherapy, Physical Medicine and Sport, announced 
by the Faculty of Medicine of the Trakia University -  Stara Zagora 
and promulgated in State Gazette issue 64 of 03 August 2021.

The materials for evaluation are presented by the only applicant in the 
competition -  Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD, who works as an 
instructor in the Trakia University structural units since 1 November 1996: 18 years 
in the Medical College, and from 2014 to present: in the Faculty of Medicine, 
Department of Medical Rehabilitation, Ergotherapy, Physical Medicine and Sport. 
On the basis of art. 29 of the Law for Development of the Academic Staff in the 
Republic of Bulgaria and art. 86 of the Statute for Development of the Academic 
Staff of the Trakia University, the applicant meets the requirements for participation 
in the competition for Professor in Theory and methods of physical education, sports 
training and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and ergotherapy), 
more specifically:

1. Holds the PhD educational and scientific degree (2012);
2. Holds the “Associate Professor” academic rank at the Trakia University for 

not less than 2 academic years (since 2014)
3. Has published a monograph for participation in the competition (2021);
4. Has presented other original scientific works and publications, subject to 

evaluation;
5. Meets the minimum national requirements for the respective professions field 

-  7.4. „Public Health“; as well as the additional requirements as per the the Statute 
for Development of the Academic Staff of the Trakia University -  Stara Zagora;

6. There is no legal proof for plagiarism in presented scientific works.



The presented documents evidence that the applicant has correctly observed all 
administrative requirements of the competition procedure.

Education and professional career
The CV and presented diploma copies of Assoc. Prof. Ruska Vasileva 

Paskaleva, PhD make clear that in 1989 she has graduated from the Medical College 
in Plovdiv, Rehabilitation major; in 1998 has obtained a Bachelor degree from the 
National Sports Academy “Vasil Levski”, Kinesitherapy major; in 2009 has obtained 
a Master degree in Public Health and Health Management from the Medical 
University -  Sofia; and in 2012 was conferred the PhD educational and scientific 
degree in Social Medicine and Organisation of Health Services and Pharmacy at the 
Faculty of Medicine; Trakia University -  Stara Zagora. Since 2015, Assoc. Prof. 
Ruska Paskaleva, PhD has a certificate recognising "Medical Pedagogy" specialty 
issued by the Medical University -  Sofia.

Assoc. Prof. Paskaleva has worked 7 years as a rehabilitator, and in the last 25 
years -  as an instructor at the Trakia University -  Stara Zagora and as a 
kinesitherapeutist at the KINESI-3 Rehabilitation Center, Stara Zagora. Since 2014, 
was appointed as Associate Professor to the Department of Medical Rehabilitation, 
Ergotherapy, Physical Medicine and Sport, of which she is both founder and present 
head.

During her professional and academic career, Assoc. Prof. Paskaleva has 
completed 5 postgraduate qualification courses, thus evidencing her interest to 
development and improvement: Yumeiho therapy course; mobilisation of spine joints 
techniques; PNF stretching techniques -  levels 1 and 2; Mulligan concept techniques 
-  levels 1 and 2; Cupping therapy course; E-leaming course.

Research activities
Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD participates in the competition 

with 76 research works, namely:
v' Monograph-1 ;
S  Articles refereed and indexed in world databases (Scopus and/or Web of 

Science) -  4;
S  Articles in non-refereed peer-reviewed journals or in edited collective works

-52;
V Full-text publications in peer-reviewed proceeding books from congresses, 

conferences or in edited collective works -  19.
The applicant is the only or first author of 45 publications (59%), which 

demonstrates convincingly her leading role in research activities. A list of 50 reports



from participation in 27 congresses and scientific conferences -  15 international or 
Bulgarian with international participation, is also presented.

The citation fact-sheet provided by the Central University Library, ref. 
No413/10.09.2021 provides proofs for 103 citations of Assoc. Prof. Ruska Vasileva 
Paskaleva, PhD; out of them 80 in Bulgarian editions and 23 -  in international 
periodicals.

The personal fact-sheet on scientific contributions of Assoc. Prof. Ruska 
Paskaleva outlines several principal fields of work:

^  Professional skills buildup and improvement of teaching quality for students 
in the Medical rehabilitation and ergotherapy major at the Faculty of Medicine -  
Stara Zagora, as well as investigation on students’ motivation and realisation (fields 
1,2,13,16);

S  Innovations in kinesitherapy training and clinical practical training for 
students in the Rehabilitation major, Medical College and Medical rehabilitation and 
ergotherapy major at the Faculty of Medicine — Stara Zagora with regard to their 
application in clinical practice (fields 3,9,10,11);

S  Diagnostics and kinesitherapy of patients with different illnesses and post 
traumatic states (fields 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17);

S  Role of kinesitherapy, art therapy and ergotherapy for improvement of life 
quality in patients with permanent disabilities, as well as for prevention of 
complications (fields 6, 12).

The summaries of publications and the personal fact-sheet about the 
contributions allow concluding that the scientific quests of Assoc. Prof. Ruska 
Paskaleva PhD are mainly characterised with original contributions and research and 
applied importance for the kinesitherapeutical and ergotherapeutical clinical practice.

In the period after the habilitation, Assoc. Prof. Paskaleva has been member of 5 
academic juries, 3 for conferral of the Associate Professor academic rank and 2 -  for 
conferral of the PhD educational and scientific degree. She was invited for reviewers 
of 4 specialised teaching editions and 2 research projects.

Assoc. Prof. Paskaleva is scientific mentor of 4 PhD students, 2 of them with 
already successfully theses and another 2 which continue their PhD studies.

Teaching activities
The teaching activities of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva PhD begin in 1996 as 

instructor in clinical training of students from the Rehabilitation major, Medical 
College -  Stara Zagora. Then follows a period of teaching several basic 
kinesitherapeutical courses, and after defending the PhD thesis -  some courses 
associated with art therapy and ergotherapy. The fact sheets from the Academic



affairs office show that after her habilitation, Assoc. Prof. Paskaleva has performed 
teaching activities as lectures and practical training with annual course load of 700 
academic hours (4,936 academic hours for 7 academic years) at the Faculty of 
Medicine and of about 300 hours on annual basis at the Medical College (2,066 
academic hours for 7 academic years) related to the courses Kinesitherapy; Manual 
muscle testing; Functional evaluation in the kinesitherapy and massage; Massage 
therapy; Ergotherapy and ergonomics; etc. She presides the Examination 
Commission for state examinations of the Medical rehabilitation and ergotherapy 
major. During that period, she has performed two post-graduate qualification courses 
at the Medical College.

Assoc. Prof. Paskaleva PhD is the author of a total 7 textbooks and manuals, 5 
of them published after the habilitation in 2014. This activity is particularly 
important, having in mind that the Medical rehabilitation and ergotherapy specialty is 
relatively new, especially in the ergotherapy part -  nature, basic notions, staff training 
and realisation.

During her work at the Faculty of Medicine, Assoc. Prof. Paskaleva has 
participated in 7 research and learning projects, funded by the European Social Fund 
and the Trakia University -  Stara Zagora. She was leader of project 7/2018 funded by 
the Faculty of Medicine entitled “Healthy lifestyle in elderly people with diabetes 
through early diagnostics, increased locomotor activity and prevention of 
complication” which was successfully completed and reported.

As head of the department, Assoc. Prof. Paskaleva is responsible for preparation 
and acquisition of positive evaluation from the accreditation, which requires inclusion 
of the teaching staff in ERASMUS+ programme, within which Assoc. Prof. 
Paskaleva has realised mobility in Latvia, Finland, Portugal, Austria and Lithuania.

Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva PhD is member of the following 
national scientific and branch organisations:

S  The Union of Physiotherapists in Bulgaria;
S  Bulgarian Association of Healthcare Professionals
S  Bulgarian Scientific Society of Public Health
V World Federation of Public Health Associations.
In the period after the previous habilitation, Assoc. Prof. Ruska Paskaleva PhD 

has been awarded the following prizes and diplomas:
S  Diploma for the best professional at the Bulgarian Association of 

Healthcare Professionals in Stara Zagora (2014);
V Diploma and plaque for scientific contribution to Bulgarian Association of 

Healthcare Professionals -  Sofia (2014);



^  Diploma of the Medical College -  Stara Zagora for contribution to the 
development of the "Rehabilitation” specialty on the occasion of 20 years since its 
establishment (2014);

^  Diploma of the Medical College -  Stara Zagora for contribution to the 
development of the "Rehabilitation” specialty on the occasion of 25 years since its 
establishment (2019);

S  Diploma for contribution to the development of Medical College -  Stara 
Zagora on the occasion of 70 years since the establishment of the College (2018).

In conclusion
The compliance of documents presented by the applicant for the academic rank 

“Professor” in the specialty “Theory and methods of physical education, sports 
training and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and ergotherapy)” 
with the minimum national requirements are presented in the table below.

Groups of 
parameters

Minimum requirements 
for “Professor” rank

Total scores of
Assoc. Prof. Ruska Paskaleva, PhD

Group A 50 50
(Diploma 0009/2012)

Group Б — —
Group B 100 100

(ISSN :978-954-490-728«0)
Group Г 200 937
Group Д 100 325
Group E 100 310

The information from the table makes clear that Assoc. Prof. Ruska Vasileva 
Paskaleva, PhD, applicant in the competition for conferral of the academic rank 
“Professor” in the specialty “Theory and methods of physical education, sports 
training and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and ergotherapy)” 
meets the minimum national requirements as per the Law for Development of the 
Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Statute for Development of the 
Academic Staff of the Trakia University -  Stara Zagora;

Based on the abovementioned facts, analyses and evaluations I conclude that 
the applicant has many years of diverse clinical and teaching experience; she is also 
an established specialist in the field of kinesitherapy and ergotherapy.

I have personal impressions of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva, PhD and I 
express my admiration for the wholehearted hard work she does every day for 
training specialists in the field of medical rehabilitation and ergotherapy, for her



desire to strengthen and enlarge the staff of the department she is heading; for the 
assiduous research work and active involvement in various scientific events, many of 
which are organised and hosted by her.

IN CONCLUSION, on the basis of aforesaid, I express my opinion that 
Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD possesses the necessary qualities 
and meets the requirements for conferral of the academic rank “PROFESSOR” 
by the Academic jury in “Theory and methods of physical education, sports 
training and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and 
ergotherapy)”; professional field 7.4 „Public Health“; higher education field 7.0 
„Health and Sport“ to the Department of Medical Rehabilitation, Ergotherapy, 
Physical Medicine and Sport for the needs of the Faculty of Medicine at the 
Trakia University -  Stara Zagora.

I am hereby convinced in giving a positive vote “YES”!

17 November 2021 Undersigned:..........
/Assoc. Prof! ►anelina Vacheva, PhD/


