
Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност “професор" 

по професионално направление 7.4. Обществено здраве 
специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната 

тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия)"

В конкурса за професор, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 

физикална медицина и спорт", към „Медицински факултет", обявен в ДВ 

бр. 64/03.08.2021 г. и в сайта на Тракийски университет, като единствен 

кандидат участва доц. Руска Василева Паскалева, дм. При обявяване 
на конкурса са спазени изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 
неговото приложение.

1. Кратки биографични данни

Доц. Руска Василева Паскалева, дм е завършила Медицински колеж, 

Пловдив, специалност ,,Рехабилитация"(1989), Медицински колеж, 

Тракийски университет, Стара Загора, степен „Специалист" на 
специалност „Рехабилитатор" (2006), Национална спортна академия, 

ОКС „Бакалавър" по Кинезитерапия (1998), Медицински университет, 

София, ОКС, „Магистър" по Обществено здраве и здравен мениджмънт 
(2008). Работила е като рехабилитатор в Санаторо-курортен филиал, с. 
Баня, общ. Панагюрище (1986-1990), Окръжна болница Стара Загора,
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Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (1990-1996). От 

2000 г. до момента работи като кинезитерапевт в Център за 

рехабилитация „Кинези-3", Стара Загора. От 1996 г. до 2008 г. е 

преподавател, а от 2009 г. старши преподавател по „Клинична практика", 

„Кинезитерапия" и „ММТ" към Медицински колеж на Тракийски 

университет, ръководител на специалността „Рехабилитатор". 

Придобила е ОНС „Доктор" по Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията, след успешна защита на 

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" (2012). От 2014 г. е 

доцент по Теория и методика на физическото възпитание, спортната 

тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия) и ръководител катедра „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт", 

Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 

Професионалните й интереси са в областта на кинезитерапията, 
медицинската рехабилитация и ерготерапията. Член е на Асоциацията 

на физиотерапевтите в България (АФБ), Българска асоциация на 

професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Българско научно 
дружество по обществено здраве (БНДОЗ), Световната федерация на 

асоциациите по обществено здраве (WFPHA - World Federation of Public 

Health Associoations). Владее английски и руски език.

2. Общо описание на представените материали
Кандидатката доц. Руска Василева Паскалева, дм, участва в 

конкурса със 76 научни трудове:
• Монография -  1 брой.
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• Публикации -  75 броя.

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:

По значимост:

• Статии в научни списания в пълен текст, публикувани в 

реферирани и индексирани световноизвестни бази данни с 

научна информация (Scopus и/или Web of Science) - 4 бр. [II.1-4].

• Статии в научни списания в пълен текст, публикувани в 
нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани 
в редактирани колективни томове в международни списания - 
34 бр. [III.1-34].

• Научни трудове в нереферирани български списания - 18 бр. 
[III.35-52].

• Статии в сборници от конгреси и конференции в пълен текст, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове - 19 бр. 
[IV.1-19].

Научните трудове на доц. Руска Василева Паскалева, дм са 
разнородни в тематично отношение и обхващат следните области:

• обучение по медицинска рехабилитация и ерготерапия [III. 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 14,15, 19, 22, 23, 24, 30, 33, 42, 43, 44, 46, 50, 52; IV. 1, 3, 

11].

• скрининг, профилактика и лечение на постурални нарушения 

[1.1; II.1,2; III.1, 3, 10, 12, 14 ,15 ,18 , 20, 32, 34].
• кинезитерапия при травми и заболявания на опорно- 

двигателния апарат [1.1; III. 28, 49, 51; IV. 4, 5,16, 31, 40].
• медицинска рехабилитация и ерготерапия при метаболитни 

заболявания [1.1; III. 2, 4, 5 ,13 ,19 , 21, 25, 26, 27, 29, 45; IV. 9,14].
• медицинска рехабилитация и ерготерапия в неврологията [III. 9, 

16 ,3 6 ,3 7 ,3 9 ; IV. 2 ,15 ,17 ,18 ].
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• кинезитерапия и рехабилитация при други заболявания [III. 11, 
17, 35, 38; IV. 6 ,1, 9,12].

• промоция на здравословен и активен начин на живот [II. 4; III. 
41, 48, 50; IV. 8,10].

Класификация според езика на публикацията:

• Публикации и доклади на български език -  37 броя [II. 1, III. 35- 
52, IV. 1-19].

• Публикации и доклади на английски език -  38 броя [II. 1-4, III. 1- 
34].

Класификация по брой на съавторите:

• Самостоятелни - 15 броя [III. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 , 18,19,
21, 44].

• С един съавтор - 16 броя [II. 1, 4, III. 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 49, 
51, IV. 3, 6, 7,19].

• С двама и повече съавтори - 44 броя [II. 2,3, III. 1, 3, 13, 15, 16, 20,

22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 

50, 52, IV. 1, 2, 4, 5, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ] .
Кандидатката е автор на монография на тема: „Превенция и 

контрол на постуралните нарушения в детска възраст - мисия 

възможна" (2021) и 4 учебника.

Всички представени материали са прецизно описани и подредени.
Според представените материали се вижда, че са спазени 

изискванията на Тракийски университет за наукометричните 

показатели за заемане на академичната длъжност „професор", като за 

някои от тях, като брой на статии, цитирания, проектна дейност, 

учебници и др. те ги надвишават.
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3. Отражение на научните публикации на кандидата в

литературата (известни цитирания)

Доц. Руска Василева Паскалева, дм е представила информация 
относно 81 цитирания:

• Цитирания в научни списания в пълен текст, публикувани в 

реферирани и индексирани световноизвестни бази данни с 

научна информация (Scopus и/или Web of Science) -  2 броя.

• Цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация -  28 броя.
• Цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране -  15 броя.

• Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 
рецензиране -  36 броя.

Значително надвишава минималните национални изисквания 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на Тракийски университет за 
академична длъжност „професор".

4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и 

докторанти)

Доц. Руска Василева Паскалева, дм е утвърден преподавател в 

областта на медицинската рехабилитация, ерготерапията и 

кинезитерапията. Тя има 25 годишна преподавателска дейност в 

Тракийски университет, Стара Загора, от които 18 години в 

Медицинския колеж и 7 години в Медицинския факултет (МФ). Води 
лекционния курс на студентите от ОКС „Бакалавър", специалност 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия" по „Функционална оценка в 
КТ и МКФ" и „Мануално мускулно тестуване", част от лекционния курс 
по „Кинезитерапия" и „Лечебен масаж", част от лекционния курс и
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практически курс по „Ерготерапия и ергономия", лекционен и 

практически курс по "Специални техники в кинезитерапията" и 

„Профилактика и рехабилитация с терапевтични топки", със средна 

годишна заетост 723 часа през последните 6 учебни години. В 

Медицинския колеж (МК) е водещ на дисциплините: „Кинезитерапия", 

„Лечебен масаж", „Кинезиология", „Патокинезиология", „Ерготерапия и 

ергономия", „Мануално мускулно тестуване", "Специални техники в 

кинезитерапията", „Профилактика и рехабилитация с терапевтични 
топки", „Медицинска рехабилитация и ергономия", с 298 часа средна 
годишна заетост през последните 7 учебни години.

Доц. Руска Василева Паскалева, дм участва в провеждането на 

семестриални изпити и държавни изпити на студенти за придобиване 
на ОКС „Бакалавър" в МФ и ОКС „Професионален бакалавър" в МК. Член 

е на подкомисии за защита на преддипломен стаж на студенти от 

специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия" и 

„Рехабилитатор". Участва в разработване, ръководене и рецензиране на 

учебни програми за задължителни и свободно-избираеми дисциплини, 
включени в учебния план на МФ и МК, съобразени със съвременните 
изисквания за осигуряване на знания, умения и компетенции в 

професията. Автор е на ръководства, учебници, монографии и други 

помощни материали, свързани с обучението на студенти, докторанти и 
специализанти. Разработва и ръководи курсове за следдипломно 

обучение, обучителни семинари и курсове с рехабилитатори. Участва в 

комисии за избор на асистенти и докторанти и ръководство на 
обучението на докторанти. Член е на комисията по Научна дейност МК, 

Тракийски университет. Провежда лекции, семестриални и държавни 

изпити в Университет „Проф. Асен Златаров" -  Бургас (2019-2021).
Поддържа високо ниво на продължаващо обучение чрез участие в 

специализирани курсове за повишаване на професионалната си

б



квалификация (Юмейхо терапия; Мобилизация на ставите на гръбначен 

стълб; PNF -  техники за релаксация -  Нива 1 и 2; Концепция на Мълиган 

- Нива 1 и 2; Вендузотерапия; Електронно обучение и др.}.

Участва в преподавателска мобилност и обучение по програма 

Еразъм+ през 2012-13 учебна година (Латвия), 2015-16 учебна година 

(Финландия), 2016-17 учебна година (Португалия), 2017-18 учебна 

година (Австрия) и през 2018-19 учебна година (Литва).

4.2. Научна и научно приложна дейност

От представените за рецензиране 75 публикации доц. Руска 
Паскалева, дм е водещ автор в 44 публикации, втори автор е в 26 
публикации, и следващ съавтор в 5 публикации. Автор е на 1 
монография и 4 самостоятелни учебника.

Тя има значителен брой участия в научни форуми:

• В международни конгреси, конференции и др. - 22 бр

• В национални конгреси, конференции и др. - 28 бр.

В част от тях е член на организационен комитет, поканен лектор и 

водещ научни заседания. Отличена е с грамота за най-добър постер на 

тема: “Превенция и ранна диагностика на гръбначните изкривявания и 

наднорменото тегло при деца в предучилищна възраст“ на Национална 

конференция по физикална и рехабилитационна медицина (2018) и 
Грамота за най-добър доклад на тема: „Повишаване на двигателната 

активност за превенция на гръбначните изкривявания на децата в 

предучилищна възраст“ на Втора национална конференция по 

Обществено здраве, Старозагорски минерални бани (2018).
Участва в рецензирането на монографии, статии и доклади в 

реномирани български и чуждестранни списания. Член е на научни 
журита с рецензии и становища за присъждане на ОНС „Доктор" и
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заемане на академично длъжност „Доцент". Участва в редакционните 
колегии на български списания.

Научен ръководител е на 4 докторанти (2-ма от тях успешно 
защитили ОНС „Доктор").

4.3. Внедрителска дейност

Доц. Руска Василева Паскалева, дм е ръководител на 
университетски научен проект. Участва в 12 национални и 

университетски научни и образователни проекти, както следва:
Национални проекти:

1. Проект за борба със затлъстяването.

2. Проект за студентски практики на МОН.

3. Електронно образование.

Университетски проекти:

1. Проект на МК при Тракийски университет, Стара Загора за 
практическото обучение (2010).

2. Проект на МК при Тракийски университет, Стара Загора за нови 
аспекти в практическото обучение (2011).

3. Проект на МК при Тракийски университет, Стара Загора за 
качеството на обучението (2012).

4. Проект на МК при Тракийски университет, Стара Загора за 

медико-социална рехабилитация и гериатрични грижи (2013).

5. Общо университетски проект съвместно с Педагогически 

факултет, Медицински колеж и Медицински факултет на тема: 
Превенцията и ранната диагностика на гръбначните изкривявания 

(2013).
6. Проект на МФ при Тракийски университет, Стара Загора за 

превенция на гръбначните изкривявания в детските градини (2017).
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7. НИП на МФ при Тракийски университет, Стара Загора за 

промотивно-профилактични дейности за майчиното и детското здраве 
(2017).

8. НИП на МФ при Тракийски университет, Стара Загора за 
превенция на усложненията при пациенти с диабет (2018).

9. НИП на МФ при Тракийски университет, Стара Загора за 

диагностика на метабилитния синдром при пациенти с гноен 
хидраденит. Избор на рехабилитационна програма (2019).

Участва в организацията и оборудването на учебни зали, 
преподавателски кабинети, зали за практически упражнения по 
медицинска рехабилитация, ерготерапия, кинезитерапия и др.

Участва в диагностиката и съставянето на рехабилитационни 
програми:

1. Скрининг и диагностика на гръбначните изкривявания на деца 

(5-6 г.) в детските градини на територията на община Стара Загора.

2. Съставяне на рехабилитационна програма за превенция на 

гръбначните изкривявания на деца (5-6 г.) в детските градини.
3. Диагностика на метаболитния синдром при възрастни хора с 

диабет в СНЦ „Диабет"- Стара Загора.
За своята дейност и професионализъм е удостоена със следните 

награди и грамоти: Грамота и награда "Най-добър професионалист" на 
БАПЗГ в гр. Стара Загора (2014), Грамота и плакет за „Научен принос към 

БАПЗГ" (2014), Грамота и награда на МК -  Стара Загора за принос в 

развитието на специалност „Рехабилитатор" - 20 г. от създаването на 

специалността (2014), Грамота и награда на МК -  Стара Загора за принос 
в развитието на специалност „Рехабилитатор" - 25 г. от създаването на 

специалността (2019), Грамота за принос в развитието на МК, Стара 
Загора - 70 години от създаването на колежа (2018).
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4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни)

Считам, че най-сериозни научни и научно приложни са приносите 

на кандидатката в областта на обучението по медицинска 

рехабилитация и ерготерапия [III. 4, 5, 6, 7, 8 ,1 0 ,1 4 ,1 5 ,1 9 , 22, 23, 24, 30, 

33, 42, 43, 44, 46, 50, 52; IV. 1, 3, 11]. След проучване на мотивацията на 

студентите за обучение в специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия" в Медицински факултет -  Стара Загора, са извършени 

организационни промени на практическото обучение на студентите. 
Въведени са иновации за практическото и теоретично обучение по 

кинезитерапия, ерготерапия, лечебен масаж и клинична практика: 

представяне на съвременни концепции (функционално изследване, 

тренировка на пациента в дейностите от ежедневния живот, 

ерготерапия, арт терапия и др.), развиване и усъвършенстване на 

визуално базираното обучение (мултимедийни презентации и 

материали за обучение), тестово изпитване в края на семестъра и др. 

Иновативен елемент в практическото обучение на студентите е 

участието им в проект на МОН „Студентски практики". Разширени са 
базите за клинична практика. Данните от изследванията сочат 

подобряване качеството на обучението и формиране на 

професионалните компетенции на студентите. Изследвана е ролята на 

ментора и медицинския екип при обучението по клинична практика, 

летен и преддипломен стаж. На базата на получените резултати от 

изследванията е усъвършенствана организацията и провеждането им. 

Актуализирани са учебните програми по голяма част от изучаваните 
дисциплини и са въведени нови свободно избираеми дисциплини. 
Осигурено е подобряване качеството на обучението, чрез прилагане на 

проблемно базирано обучение. Потвърдена е ролята на изучаването на 
кинезитерапия и арт терапия в клиничната практика, чрез анкетиране 
на студентите и наставниците. Иновациите в обучението са приложени

ю



по време на клиничната практика на студентите при деца с церебрални 

увреди, Даун синдром, постурални нарушения, възрастни хора с диабет 

и др. Част от публикациите в тази научна област имат съществен научно- 

приложен принос, друга част имат оригинален принос с приложно 

значение и допринасят за утвърждаване на съществуващи практики, 

въвеждане на иновации и подобряване качеството на обучението.

Наред с научно изследователската дейност давам висока оценка на 
кандидатката и за написването на 4 учебника: „Кинезитерапия при често 

срещани заболявания в детска възраст и техники за релаксация (2015), 
„Кинезитерапия и арт-терапия при заболявания в детска 

възраст“ (2020), „Основни средства и техники за релаксация в 

кинезитерапията“ (2020), „Основи на ерготерапията и арт 

терапията“ (2021), които са с принос към обучението по кинезитерапия, 
ерготерапия и арт-терапия.

От съществено значение са и приносите й в областта на 

диагностиката и кинезитерапията за превенция на гръбначните 

изкривявания и нарушената стойка в предучилищна възраст,

разгледани детайлно както в монографията й на тема „Превенция и 

контрол на постуралните нарушения в детска възраст - мисия 

възможна“ (2021), където е представен алгоритъм за изследване и 

авторски методики на кинезитерапия при постуралните нарушения в 

детска възраст, разработени на базата на обстоен критичен анализ на 

съвременни литературни източници и практически опит на автора, 

така и в част от публикациите [II.1,2; III.1, 3, 10, 12, 14 ,15 ,18 , 20, 32, 34]. 

Извършени са две скринингови проучвания на децата на 5 и 6 г. в 
детските градини в Община Стара Загора, за периода 2014-2018г. за 
превенция на гръбначните изкривявания и нарушената стойка и е 
приложена е кинезитерапия. Публикуваните резултати [1.1; II.1,2; III.1, 3, 
10, 12, 14, 15, 18, 32, 34] са оригинален принос с приложно и практическо
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значение. Разработена е авторска методика за превенция на 

гръбначните изкривявания и нарушената стойка в комбинация с 

подвижни игри при деца от различни възрастови групи [1.1; Ш-10,12, 47]. 

Изследван е ефекта от приложението на комплексна рехабилитационна 

програма, включваща плуване, при деца със сколиоза първа степен и 

увеличена кифоза в торакален дял [1.1; III.1, 15, 18, 32, 34], както и при 

деца със сколиоза първа степен и увеличена лордоза в лумбален дял [1.1;
II.1, 2; III.1, 15, 18, 32]. Систематизирани и приложени са комплекси по 
кинезитерапия при различни видове гръбначни изкривявания (предно- 
задни и странични изкривявания на гръбначния стълб и деформации на 

гръден кош). Създадените рехабилитационни алгоритми при 

постурални нарушения и гръбначни изкривявания, включващи методи 

за функционално изследване, физиотерапия и елементи от спортове 
имат оригинален принос с клинично значение.

Приносите в областта на кинезитерапията при травми и 

заболявания на опорно-двигателния апарат са разширени и насочени 

към функционалното възстановяване след други травми и 
дегенеративни заболявания на ОДА. Изследвана е връзката между 
субективното усещане и ограничената функционална активност при 

пациенти с гонартроза. Разработена е методика на кинезитерапия при 

мекотъканни увреди на коленния комплекс и е проследен ефекта от 

приложението й [III. 28, 49, 51; IV. 4]. Потвърдена е ролята на 
комплексната рехабилитация при болки в гърба [I. 1]. Във връзка с 

конкретни клинични случаи е разработена комплексна 
рехабилитационна програма при ампутация на долни крайници [IV. 16], 
при политравма [IV. 31], при множество счупвания на подбедрицата с 

усложнения и кожна пластика [IV. 13], при фрактури в областта на 
лакътна става [III. 40], при луксация на раменна става [IV. 5].
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Създадените комплексни възстановителни програми обогатяват 
рехабилитационната практика.

Значителни са и научно приложните приноси на кандидатката в 

областта на медицинска рехабилитация и ерготерапия при 

метаболитни заболявания [I. 1; III.4, 13, 27, 45]. Анализирана е ролята 

на ранната диагностика и комплексната рехабилитация в борбата със 

затлъстяването в детска и младежка възраст. Изследвани са деца на 5 и 
6 г. в детските градини в Община Стара Загора, за периода 2014-2018 г., 
чрез две скринингови проучвания за превенция на затлъстяването [III. 4, 

13, 27, 45]. Разработена е методика по кинезитерпия при затлъстяване в 

предучилищна възраст под формата на игрова лечебна процедура с 

голяма терапевтична топка [I. 1]. В колектив са изследвани средствата 

за профилактика и редукция на наднорменото тегло и затлъстяването 
при студенти медицина [III. 29]. Анализирано е разпространението и 

основните фактори, влияещи върху наднорменото тегло и 

затлъстяването [IV. 9]. Приносите в тази област са с оригинален 

характер и с приложно и практическо значение. В рамките на научно
изследователски проект е проучена ролята на кинезитерапията, арт- 

терапията и ерготерапията за подобряване качеството на живот и 

превенция на усложненията при възрастни хора с диабет. Разработени и 

апробирани са методики на кинезитерапия и ерготерапия с 

положителни резултати [II.3, III.2, 5,19, 21, 25, 26, IV.14].

Оценявам високо приносите на кандидатката в областта на 

медицинска рехабилитация и ерготерапия в неврологията. 

Анализирана е ролята на арт-терапията и ерготерапията в комплексната 
рехабилитация на деца с церебрални увреди. Съставената и апробирана 
комплексна рехабилитационна програма включваща: преформирани 
физикални фактори (електростимулации); кинезитерапия 

[рефлекторни, пасивни и активни физически упражнения); ерготерапия
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и арт-терапия (игротерапия и моделиране) и тонизиращ масаж има 

съществен принос с клинично значение [III. 9, 16, 36, 37, VI. 2, 17]. 

Съставени са и са приложени индивидуални рехабилитационни 

програми при клинични случаи с хеморагичен инсулт [III. 39, VI. 18] и при 

Паркинсонова болест [VI. 15]. Авторите правят извода, че 

продължителната рехабилитация, която включва иновативни методи: 

ерготерапия, арт-терапия и други алтернативни методи е изключително 

важна за поддържане на постигнатите терапевтични ефекти и 
осигурява независимост на пациента в ежедневието.

Кинезитерапия и рехабилитация при други заболявания

Научно-приложен и теоретичен принос в областта на 

кинезитерапията в акушерството и гинекологията има извършеното 

проучване за ролята на кинезитерапията при възстановяване на 

родилката след нормално и след оперативно раждане, както и 
разработените две методики на кинезитерапия [III. 35, IV. 7].

Интересни са изследванията относно особеностите на 

рехабилитацията при деца със Синдром на Даун и описанието на 
клинични случаи [IV. 6, 9,12].

Оригинален принос има и разработената методика по 

кинезитерапия при клиничен случай с гноен хидраденит и затлъстяване 

[Ш-11Д7, 38].
Разработени са иновативни методики за промоция на 

здравословен и активен начин на живот при клинично здрави 

студенти и при хора с различни клинични състояния [II. 4; III. 41, 48, 50; 

IV. 8, 10]. Анализирана е същността на SPA wellness процедурите и 

възможностите им за превенция на стреса [III. 41, IV. 8]. Описан е СПА 

ритуал с полускъпоценни камъни и кристали и е установен 
положителен ефект от приложението му [IV. 10]. Интересна статия е 
публикувана в колектив на тема „Лечебният масаж -  древното
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вълшебство на народите" [III. 48]. Реализирано е интересно анкетно 

проучване относно храненето при студенти по медицина по време на 

изолация и карантина във връзка с C0VID-19 [II. 4]. Авторски колектив 

изследва ползите и необходимостта от лични предпазни средства в 
работната среда [III. 50].

Правят впечатление многостранните интереси на авторката при 

професионалното проучване на различните терапевтични методи и 
приноса й за въвеждането им в практиката и изследване на 
въздействието им.

5. Оценка на личния принос на кандидата

В представените за рецензиране научни публикации се установява 
сериозен личен принос на кандидатката и добра работа в екип.

Приемам самооценката й, посочена в авторската справка за 

приносите на научните трудове, които отговарят на значимостта на 
получените резултати. Не съм установила плагиатство.

6. Заключение

Цялостната работа на Доц. Руска Василева Паскалева, дм включва 

научна и лечебна дейност, преподавателска ангажираност, разработване 

на учебни програми, написване на учебници и монография, работа с 

докторанти, както и административни и ръководни функции.

В научните трудове на доц. Руска Василева Паскалева, дм се 
съдържат научно-теоретични и научно-приложни приноси, които 

обогатяват физикалната и рехабилитационна наука и могат да намерят 
приложение при физиотерапевтичната експертиза на пациенти, при 

възстановяването на болните и при усъвършенстване на обучението по 
медицинска рехабилитация и ерготерапия.
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Материалите, с които кандидатката участва в настоящия конкурс, 

покриват напълно изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България, ППЗРАСРБ и съответния Правилник на 

Тракийски университет.

След запознаване с представените материали и научни трудове и 

въз основа на съдържащите се в тях научни, научно приложни и 

приложни приноси, а така също въз основа на нейната дългогодишна 
учебно-преподавателска дейност и висока професионална 
квалификация, мога убедено да дам положителна оценка за 

цялостната научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност 

и препоръчвам на Научното жури да предложи доц. Руска Василева 

Паскалева, дм да бъде избрана за „професор" по професионално 

направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Теория и методика 
на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията 

(кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия)".

15.11.2021 г. Рецензент:
/проф. Евгения Димитрова, ДН/
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Review

Reviewer: Prof. Evgenia Dimitrova, DSc, Department of TMKT, NSA "Vasil 
Levski", Sofia

of materials submitted for participation in a competition 

to occupy the academic position "Professor"

In the professional direction 7.4. Public health

specialty "Theory and methodology of physical education, sports training and 

kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and occupational 
therapy]"

In the competition for professor, announced in the State Gazette, issue 

64/03.08.2021 and on the site of the Thracian University for the needs of the 

department "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical 

Medicine and Sports", at the "Medical Faculty", as the only candidate involved 
Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. When the competition is 

announced the requirements of the Law for development of the academic staff 
of the Republic of Bulgaria, and its rules of application are met.

1. Short biographical data

Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. graduated from the Medical 
College, Plovdiv, specialty "Rehabilitation" (1989), Medical College, Thracian 
University, Stara Zagora, degree "Specialist" in the specialty "Rehabilitation" 

(2006), National Sports Academy, Bachelor's degree in Kinesitherapy (1998), 
Medical University, Sofia, Master's degree in Public Health and Health 
Management (2008). She worked as a rehabilitator in the Sanatorium-resort 
branch, village of Banya, municipality. Panagyurishte (1986-1990), Stara 
Zagora District Hospital, Department of Physical and Rehabilitation Medicine 
(1990-1996). Since 2000 she has been working as a kinesitherapist at the
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Kinezi-3 Rehabilitation Center, Stara Zagora. From 1996 to 2008 she was a 

lecturer, and from 2009 a senior lecturer in "Clinical Practice", 

"Kinesitherapy" and "MMT" at the Medical College of the Thracian University, 

head of the specialty "Rehabilitator". She acquired Ph.D. in Social Medicine 

and Organization of Health and Pharmacy, after successfully defending a 

dissertation on "The impact of modern characteristics of training in 

Kinesitherapy, Art Therapy and Occupational Therapy on the professional 
competencies of graduates of medical schools - Stara Zagora "(2012). Since 

2014 she has been an associate professor of Theory and Methodology of 

Physical Education, Sports Training and Kinesitherapy (Kinesitherapy, 

Medical Rehabilitation and Occupational Therapy) and Head of the 

Department of Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical 

Medicine and Sports, Faculty of Medicine, Thracian University. Her 
professional interests are in the field of kinesitherapy, medical rehabilitation 

and occupational therapy. She is a member of the Association of 

Physiotherapists in Bulgaria (AFB), Bulgarian Association of Healthcare 

Professionals (BAHP), Bulgarian Scientific Society of Public Health (BSSPH), 
World Federation of Public Health Associations (WFPHA). She speaks English 

and Russian.

2. A general description of the materials presented

The candidate Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D., participates in the 

competition with the following scientific production:

• Monographs -1 number;

• Publications - 75 numbers 
Publications can be classified as follows:

By type:
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• Articles in scientific journals in full text, published in referenced and 

indexed world-famous databases with scientific information (Scopus and /  

or Web of Science] - 4 numbers [11.1-4].

• Articles in scientific journals in full text, published in non-refereed journals 

with scientific review or published in edited collective volumes in 

international journals - 34 numbers [III.1-34].

• Scientific papers in unreferred Bulgarian journals -1 8  numbers [III.35-52].
• Articles in collections of congresses and conferences in full text, published 

in unreferred journals with scientific review or published in edited 
collective volumes -1 9  numbers [IV.1-19].

The scientific works of Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD are diverse
in terms of topics and cover the following areas:

• Education in medical rehabilitation and occupational therapy [III. 4, 5, 6, 7, 

8,10, 14 ,15 ,19 , 22, 23, 24, 30, 33, 42, 43, 44, 46, 50, 52; IV. 1, 3, 11].

• Serening, prevention and treatment of postural disorders [1.1; II.1,2; III.l, 3, 

1 0 ,1 2 ,1 4 ,1 5 ,1 8 , 20, 32, 34].

• Kinesitherapy for injuries and diseases of the musculoskeletal system [I. 1;
III. 28, 49, 51; IV. 4, 5, 16, 31, 40].

• Medical rehabilitation and occupational therapy in metabolic diseases [I. 1; 

III. 2, 4, 5 ,13 ,19 , 21, 25, 26, 27, 29, 45; IV. 9,14].

• Medical rehabilitation and occupational therapy in neurology [III. 9 ,16, 36, 

37,39; IV. 2 ,15 ,17 ,18 ].
• Kinesitherapy and rehabilitation for other diseases [III. 11,17, 35, 38; IV. 6, 

7, 9,12].
• Promotion of a healthy and active lifestyle [II. 4; III. 41, 48, 50; IV. 8,10].
Classification according to the language of the publication:

• Publications and reports in Bulgarian language -  37 numbers [II. 1, III. 35- 

52, IV. 1-19].
• Publications and reports in English -  38 numbers [II. 1-4, III. 1-34].
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Classification by number of co-authors:

• Self- IS numbers [III. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,1 8 , 19, 21, 44].

• One co-author-16 numbers [II. 1, 4, III. 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 49, 51,
IV. 3, 6, 7,19].

• With two or more co-authors -  44 numbers [II. 2,3, III. 1, 3, 13, 15, 16, 20, 

22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 

IV. 1, 2, 4, 5, 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ] .

The candidate is the author of a monograph on "Prevention and control of 

postural disorders in childhood - a mission possible" (2021) and 4 textbooks. 
All presented materials are precisely described and arranged.

According to the presented materials, it can be seen that the requirements of 

the Thracian University for the scientometric indicators for holding the 

academic position of "professor" are met, as for some of them, such as the 

number of articles, citations, project activities, textbooks and more they 
exceed them.

3. Impact of the candidate's scientific publications in literature (known 
citations)

Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. submitted information about 81 

citations:

• Citations quoted in scientific journals, referenced and indexed in world- 

famous databases with scientific information -  2 issues.

• Citation in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information - 28 issues.
• Citations quoted in the monographs and scientific peer-reviewed volumes -  

15 issues.
• Citations or reviews in non-referenced journals with scientific review -  36 

issues.
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Significantly exceeds the minimum national requirements for the academic 
position of "Professor".

4. General characteristics of the applicant’s activities

4.1. Educational and pedagogical activities (work with students and
doctoral candidates)

Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. is an established lecturer in the 
field of medical rehabilitation, occupational therapy and kinesitherapy.

She has 25 years of teaching at the Thracian University, Stara Zagora, of which 
18 years at the Medical College (MC) and 7 years at the Medical Faculty (MF). 

She conducts the lecture course for students of Bachelor's degree, specialty 

"Medical Rehabilitation and Occupational Therapy" in "Functional Assessment 

in KT and ICF" and "Manual Muscle Testing", part of the lecture course in 

"Kinesitherapy" and "Therapeutic Massage", part of the lecture course and 

practical course on "Occupational Therapy and Ergonomics", lecture and 

practical course on "Special Techniques in Kinesitherapy" and "Prevention 

and Rehabilitation with Therapeutic Balls", with an average annual 
employment of 723 hours in the last 6 school years.

At the Medical College she is the leader of the disciplines: "Kinesitherapy", 
"Therapeutic Massage", "Kinesiology", "Pathokinesiology", "Occupational 

Therapy and Ergonomics", "Manual Muscle Testing", "Special Techniques in 
Kinesitherapy", "Prevention and Rehabilitation with therapeutic balls", 

"Medical rehabilitation and ergonomics", with 298 hours of average annual 

employment in the last 7 school years.
Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. participates in conducting 

semester exams and state exams for students for the acquisition of a 

Bachelor's degree in the MF and a Professional Bachelor's degree in the MC. 
She is a member of subcommittees for protection of pre-diploma internship of 
students in the specialties "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy"
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and "Rehabilitator". She participates in the development, management and 

review of curricula for compulsory and elective courses, included in the 

curriculum of the MF and the MC, in accordance with modern requirements 

for providing knowledge, skills and competencies in the profession. She is the 

author of manuals, textbooks, monographs and other supporting materials 

related to the training of students, doctoral students and postgraduates.

She develops and leads postgraduate courses, training seminars and courses 

with rehabilitators. She participates in commissions for selection of assistants 

and doctoral students and management of doctoral students' training. She is a 
member of the Scientific Committee of the MC, Thracian University. She 
conducts lectures, semester and state exams at the University "Prof. Asen 
Zlatarov Burgas (2019-2021).

She maintains a high level of continuing education by participating in 
specialized courses to improve her professional skills (Yumeiho therapy; 

Mobilization of the joints of the spine; PNF - relaxation techniques - Levels 1 

and 2; Mulligan's concept - Levels 1 and 2; E-learning, etc.).

She participates in teacher mobility and training under the Erasmus+ program 
in the 2012-13 school year (Latvia), 2015-16 school year (Finland), 2016-17 

school year (Portugal), 2017-18 school year (Austria) and in 2018- 19 school 

year (Lithuania).
4.2. Scientific and scientific applied activities

From the 75 publications presented, Assoc, prof. Ruska Vasileva Paskaleva, 

Ph.D. is a leading author in 44 publications, a second author in 26 

publications, and next co-author in 5 publications. She is an author of 1 

monograph and 4 self-contained textbook.
She has participations in significant number national and international 

scientific forums:
• In international congresses, conferences, etc. - 22 numbers
• In national congresses, conferences, etc. - 28 numbers
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In part of them she is a member of organizing committee, invited lecturer and 
leading scientific meetings.

She was awarded a Diploma for the best poster on "Prevention and early 

diagnosis of spinal deformities and overweight in preschool children" at the 

National Conference on Physical and Rehabilitation Medicine (2018) and a 

Diploma for the best report on: "Increasing physical activity for the 

prevention of spinal deformities of preschool children" at the Second National 
Conference on Public Health, Stara Zagora Mineral Baths (2018).

She participates in the review of articles and reports in renowned Bulgarian 

and foreign magazines. She is a member of scientific juries with reviews and 

opinions for the awarding of the Ph.D. degree and academic position 
"Associate Professor". She participates in the editorial boards of Bulgarian 

journals. She is a scientific director of 4 PhD students (2 of them successfully 
defended).

4.3. Implementation activity

Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. is the head of a university 

research project. Participates in 12 national and university research and 

educational projects as follows:

National projects:

1. Obesity control project.

2. Project for student internships of the Ministry of Education and Science.
3. E-learning.

University projects:

1. Project of the MC at the Thracian University, Stara Zagora for the practical 

training (2010).
2. Project of the MC at the Thracian University, Stara Zagora for new aspects in 

practical training (2011).
3. Project of the MC at the Thracian University, Stara Zagora for the quality of 

education (2012).
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4. Project of the MC at the Thracian University, Stara Zagora for medical and 
social rehabilitation and geriatric care (2013).

5. General university project together with the Faculty of Pedagogy, the 

College of Medicine and the Faculty of Medicine on the topic: Prevention and 

early diagnosis of spinal deformities (2013).

6. Project of the Ministry of Finance at the Thracian University, Stara Zagora 

for prevention of spinal deformities in kindergartens (2017).

7. Research project of the MF at the Thracian University, Stara Zagora for 

promotional and preventive activities for maternal and child health (2017).
8. Research project of the MF at the Thracian University, Stara Zagora for 

prevention of complications in patients with diabetes (2018).

9. Research project of the MF at the Thracian University, Stara Zagora for 
diagnosis of the metabolic syndrome in patients with purulent hidradenitis. 
Choice of rehabilitation program (2019).

She participates in the organization and equipment of classrooms, teaching 

rooms, halls for practical exercises in medical rehabilitation, occupational 
therapy, kinesitherapy and more.

She participates in the diagnosis and development of rehabilitation programs:

1. Screening and diagnosis of spinal deformities of children (5-6 years) in 

kindergartens in the municipality of Stara Zagora.

2. Compilation of a rehabilitation program for prevention of spinal deformities 
of children (5-6 years) in kindergartens.

3. Diagnosis of the metabolic syndrome in elderly people with diabetes in the 

Center "Diabetes" - Stara Zagora.
For her activity and professionalism she was awarded the following awards 

and diplomas: Diploma and award "Best Professional" of BAHP in Stara 

Zagora (2014), Diploma and award for "Scientific contribution to BAHP" 
(2014), Diploma and award of MC - Stara Zagora for contribution to the 
development of the specialty "Rehabilitation" - 20 years since the
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establishment of the specialty (2014), Diploma and award of the MC - Stara 

Zagora for contribution to the development of the specialty "Rehabilitation" - 

25 years since the establishment of specialty (2019), Diploma for contribution 

to the development of the MC, Stara Zagora - 70 years since the establishment 
of the college (2018).

4.4. Contributions (scientific, scientifically applied, applied)

I believe that the most serious scientific and scientifically applied are the 
contributions of the candidate in the field of education in medical 

rehabilitation and occupational therapy [III. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 22, 
23, 24, 30, 33, 42, 43, 44, 46, 50, 52; IV. 1, 3,11]. After studying the motivation 

of students for training in the specialty "Medical Rehabilitation and 

Occupational Therapy" at the Faculty of Medicine - Stara Zagora, 

organizational changes have been made to the practical training of students. 
Innovations have been introduced for the practical and theoretical training in 

kinesitherapy, occupational therapy, therapeutic massage and clinical 

practice: presentation of modern concepts (functional research, training of the 

patient in everyday activities, occupational therapy, art therapy, etc.), 

development and improvement of visual based training (multimedia 
presentations and training materials), test at the end of the semester, etc. An 

innovative element in the practical training of students is their participation in 

a project of the Ministry of Education and Science "Student Internships". The 

bases for clinical practice have been expanded. The research data show the 

improvement of the quality of education and the formation of the professional 

competencies of the students. The role of the mentor and the medical team in 

the training in clinical practice, summer and undergraduate internship was 

studied. Based on the results of the research, the organization and conduct of 

their practice has been improved. The curricula for most of the studied 
disciplines have been updated and new elective subjects have been 
introduced. Improving the quality of training is ensured by applying problem-
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based training. The role of the study of kinesitherapy and art therapy in 

clinical practice has been confirmed by surveying students and mentors. The 

innovations in the training have been applied during the clinical practice of 

the students in children with cerebral palsy, Down syndrome, postural 

disorders, elderly people with diabetes and others. Some of the publications in 

this scientific field have a significant scientific and applied contribution, 

others have an original contribution of applied significance and contribute to 
the validation of existing practices, introduction of innovations and 
improvement of the quality of education.

Along with the research, I highly appreciate the candidate for writing 4 
textbooks: "Kinesitherapy for common diseases in childhood and relaxation 

techniques" (2015), „Kinesitherapy and art therapy for diseases in childhood" 

(2020), "Basic tools and techniques for relaxation in kinesitherapy" (2020), 

"Fundamentals of occupational therapy and art therapy" (2021), which 

contribute to the training of kinesitherapy, occupational therapy and art 
therapy.

Also important are her contributions in the field of diagnosis and 
kinesitherapy for the prevention of spinal deformities and impaired 

posture in preschool age, discussed in detail as in her monograph on 
"Prevention and control of postural disorders in childhood - a mission 

possible" (2021), where an algorithm for research and author's methods of 

kinesitherapy in postural disorders in childhood are presented, developed on 
the basis of a thorough critical analysis of modern literature sources and 

practical experience of the author, as well as in some publications [11.1,2; III.l, 

3, 10,12, 14, 15,18, 20, 32, 34]. Two screening studies of children aged 5 and 

6 in kindergartens in the Municipality of Stara Zagora, for the period 2014- 

2018 for the prevention of spinal deformities and impaired posture and 
kinesitherapy was applied. Published results [1.1; II.1,2; III.l, 3, 10, 12, 14, 15, 
18, 32, 34] are original contributions o f  applied and practical significance. An
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author's methodology for prevention of spinal deformities and impaired 

posture in combination with games in children of different age groups has 

been developed [1.1; III-10, 12, 47]. The effect of the application of a complex 

rehabilitation program, including swimming, in children with first degree 

scoliosis and increased kyphosis in the thoracic region was studied [LI; Ш.1, 

15, 18, 32, 34], as well as in children with first degree scoliosis and enlarged 

lordosis in the lumbar region [1.1; II.l, 2; III.l, 15, 18, 32]. Kinesitherapy 

complexes for various types of spinal deformities (anterior-posterior and 

lateral spinal deformities and chest deformities] have been systematized and 
applied. The developed rehabilitation algorithms for postural disorders and 

spinal deformities, including methods for functional examination, 
physiotherapy and elements of sports have an original contribution o f  clinical 
significance.

Contributions in the field of kinesitherapy for injuries and diseases of the

musculoskeletal system have been expanded and focused on functional 

recovery after other injuries and degenerative diseases of the musculoskeletal 

system. The relationship between subjective sensation and limited functional 

activity in patients with gonarthrosis has been studied. A method of 

kinesitherapy for soft tissue injuries of the knee complex has been developed 

and the effect of its application has been monitored [III. 28, 49, 51; IV. 4]. The 

role of complex rehabilitation in back pain has been confirmed [I. 1]. In 
connection with specific clinical cases, a complex rehabilitation program for 

amputation of lower limbs has been developed [IV. 16], in polytrauma [IV. 31], 

in multiple fractures of the lower leg with complications and skin grafting [IV. 

13], in fractures of the elbow joint [III. 40], in case of dislocation of the 

shoulder joint [IV. 5]. The created complex rehabilitation programs enrich the 

rehabilitation practice.
The scientifically applied contributions of the candidate in the field of medical 
rehabilitation and occupational therapy in metabolic diseases are also
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significant [I. 1; III.4, 13, 27, 45]. The role of early diagnosis and complex 
rehabilitation in the fight against obesity in children and adolescents is 
analyzed. Children aged 5 and 6 were examined in kindergartens in the 
Municipality of Stara Zagora, for the period 2014-2018, through two screening 
studies for obesity prevention [III. 4, 13, 27, 45]. A method of kinesitherapy 
for obesity in preschool age in the form of a game treatment procedure with a 
large therapeutic ball has been developed [1.1].
The means for prevention and reduction of overweight and obesity in medical 
students were studied in a team [III. 29]. The prevalence and the main factors 
influencing overweight and obesity are analyzed [IV. 9]. The contributions in 
this area are of an original nature and of applied and practical significance.
A research project explored the role of kinesitherapy, art therapy and 
occupational therapy in improving the quality of life and preventing 
complications in elderly people with diabetes. Methods of kinesitherapy and 
occupational therapy with positive results have been developed and tested 
[II.3, III.2, 5,19, 21, 25, 26, IV.14J.
I highly appreciate the candidate's contributions in the field of medical 
rehabilitation and occupational therapy in neurology. The role of art 
therapy and occupational therapy in the complex rehabilitation of children 
with cerebral palsy is analyzed. The compiled and tested complex 
rehabilitation program including: electrical stimulation; kinesitherapy [reflex, 
passive and active exercise); occupational therapy and art therapy [game 
therapy and modeling) and tonic massage have a significant contribution with 
clinical significance [III. 9,16, 36, 37, VI. 2,17].
Individual rehabilitation programs for clinical cases of hemorrhagic stroke 
have been developed and implemented [III. 39, VI. 18] and in Parkinson's 
disease [VI. 15]. The authors conclude that long-term rehabilitation, which 
includes innovative methods: occupational therapy, art therapy and other 
alternative methods, is extremely important for maintaining the achieved 
therapeutic effects and ensures the patient's independence in everyday life.
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Kinesitherapy and rehabilitation for other diseases
Scientific-applied and theoretical contribution in the field of kinesitherapy in 
obstetrics and gynecology has the study of the role of kinesitherapy in the 
recovery of the mother after a normal and postoperative birth, as well as 
developed two methods of kinesitherapy [III. 35, IV. 7].
The research on the peculiarities of rehabilitation in children with Down 
syndrome and the description of clinical cases are interesting [IV. 6, 9,12].
The developed method of kinesitherapy in a clinical case with purulent 
hidradenitis and obesity also has an original contribution [III-ll, 17, 38]. 
Innovative methods have been developed for the promotion of a healthy 
and active lifestyle in clinically healthy students and in people with different 
clinical conditions [II. 4; III. 41, 48, 50; IV. 8, 10]. The essence of SPA wellness 
procedures and their possibilities for stress prevention are analyzed [III. 41, 
IV. 8]. A SPA ritual with semi-precious stones and crystals is described and a 
positive effect of its application has been established [IV. 10]. An interesting 
article was published in a team on "Healing massage - the ancient magic of 
nations" [III. 48]. An interesting survey on nutrition in medical students 
during isolation and quarantine in connection with COVID-19 was conducted 
[II. 4]. An author's team researches the benefits and the need for personal 
protective equipment in the work environment [III. 50].
The multifaceted interests of the author in the professional research of the 
various therapeutic methods and her contribution to their introduction into 
practice and research of their impact are impressive.

5. Assessment of the applicant's personal contribution
The scientific publications presented for review establish a strong personal 
contribution of the applicant and a good teamwork.
I accept her self-assessment, indicated in the author's reference for the 
contributions of the scientific works, which correspond to the significance of 
the obtained results. I have not found plagiarism.
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6. Conclusion

The overall work of Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. includes 
research and medical activities, teaching engagement, curriculum 
development, writing textbooks and monographs, working with PhD students, 
as well as administrative and managerial functions.
The scientific works of Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, Ph.D. contain 
scientific-theoretical and scientific-applied contributions, which enrich the 
physical and rehabilitation science and can be used in the physiotherapeutic 
examination of patients, in the recovery of patients and in the improvement of 
education of medical rehabilitation and occupational therapy.
The materials with which the candidate participates in this competition fully 
cover the requirements of the Law for development of the academic staff of 
the Republic of Bulgaria, and its rules of application, and the relevant 
Regulations of the Thracian University.
After getting acquainted with the presented materials and scientific works 
and on the basis of the scientific, scientifically applied and applied 
contributions contained in them, as well as on the basis of her long-term 
teaching and high professional qualification, I can confidently give a positive 
assessment of the overall scientific-research and teaching activities and I 
recommend to the Scientific Jury to propose Assoc. Prof. Ruska Vasileva 
Paskaleva, Ph.D. to be elected as a "professor" in the professional field 7.4. 
Public health, specialty "Theory and methodology of physical education, 
sports training and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation and 
occupational therapy]".

November 15, 2021
Reviewer:......

/
Prof. Evgenia Dimitrova, DSc
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