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От проф. Незабравка Генчева, доктор

от катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ към Национална спортна 
академия,“В.Левски“, във връзка с конкурс обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021 г 

за заемане на академична длъжност „Професор“ в област на виеше 
образование 7.Здравеопазване и спорт , професионално направление 7.4. 

Обществено здраве към катедра „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия, физикална медицина и спорт с кандидат

доц. Руска Василева Паскалева,дм

1. Кратко представяне на кандидата
Доц. Руска Василева Паскалева е завършила Медицински колеж в 

Пловдив, специалност- Рехабилитация през 1989 год., а през 1998 г. 

Национална спортна академия, “В.Левски“, специалност кинезитерапия. 

През 2008 год. се дипломира като Магистър по Обществено здраве и 

здравен мениджмънт. През 2012 год. защитава дисертационен труд за 

придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ с квалификация 

Доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията. Работила е като рехабилитатор в Санаторо-курортен филиал, 

с. Баня, общ. Панагюрище ,Окръжна болница Стара Загора, Отделение по 

физикална и рехабилитационна медицина. В момента работи като 

кинезитерапевт в Център за рехабилитация „Кинези-3“, Стара Загора. От 

2014г. е доцент по Теория и методика на физическото възпитание, 

спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия).

2. Обзор на представените материали. Кандидатът участва в конкурса с 
общо 4 учебника и 76 научни труда: 1 монография; 4 реферирани и 

индексирани в световни бази данни(8сори8 и/или Web of Science), 34 

статии в нереферирани международни списания, 18 статии в нереферирани



български списания, 69 научни труда са публикувани в нереферирани 

сборници, от конгреси, конференции и др. В повече от половината - 46 

научни статии кандидатът е първи автор. За значимостта на научната 

продукция говори и големия брой позовавания общо в 81. Като от тях 2 

бр. в списания с импакт фактор, 18 бр. в нереферирани международни 

списания, 36 бр в нереферирани български издания, 15 цитирания в 

монографии, фигуриращи в списъка на НАЦИД.

3. Учебно-педагогическа дейност. Доц. Руска Паскалева е преподавател 

с активна учебно —педагогическа дейност и изграден специалист в областта 

на кинезитерапията. Тя покрива и надхвърля необходимата учебна 

ангажираност съгласно учебния план на катедрата като преподава на 

студентите по медицинска рехабилитация и ерготерапия :„Функционална 

оценка в КТ и МКФ“ и „Мануално мускулно тестуване“, „Кинезитерапия“ 

и „Лечебен масаж44, „Ерготерапия и ергономия44, "Специални техники в 

кинезитерапията44 , „Профилактика и рехабилитация с терапевтични 

топки44. Преподава и на студентите от специалност рехабилитатор в 

Медицински колеж: „Кинезитерпия44, „Функционална оценка в КТ44, 

„Мануално мускулно тестуване44, „Лечебен масаж44,“Ерготерапия и 

ергономия“,“Кинезиология“ и „Патокинезиология“. Водещ преподавател е 

и в два курса в СДО - Болки в гърба -  1 и 2 част;. Кандидатът има 

съществени приноси в обучението на студентите с издаването на 4 

учебника, свързани с учебните дисциплини от уч.план, води държавен 

преддипломен стаж и учебна практика и се включва активно в 

семестриални и държавни изпити. Доц.Паскалева е научен ръководител 

на 4 ма докторанти, като 2 -ма от тях са успешно защитили. Поддържа 
високо професионално ниво чрез множество специализирани курсове за 

повишаване на квалификация.Активен участник е и в преподавателска 

мобилност от 2012 до 2019 год в Латвия, Финландия,Португалия, Австрия 

и Литва.



4.Научна, научно -приложна дейност. Очевидно е, че кандидатът е 

изградил впечатляваща научна биография. Представената справка на 

публикациите (монографии, статии и доклади), с които участва в конкурса 

за професор, показва че доц. Паскалева е автор на един монографичен 

труд и 76 статии. Всички материали са публикувани след материалите, 

използвани за придобиване на академична длъжност „доцент“.

Монографията „Превенция и контрол на постуралните нарушения в детска 

възраст - мисия възможна“ е ценен научно- приложен принос в 

диагностиката и комплексното лечение и рехабилитация на нарушената 

стойка в детска възраст, поради включването на иновативни подходи на 

кинезитерапия.

Научните интереси на кандидата са в разнообразен диапазон, но все пак 

могат да се откроят няколко направления:

• диагностика, превенция и кинезитерапия при социално значими 

заболявания в детско юношеска възраст с акцент върху постурални 

нарушения/1-1,11-1,2, III-1, 3, 10, 12,13, 14, 15, 18, 32, 34,47/,

• значението на кинезитерапията, арт терапията и медицинска 

рехабилитация и ерготерапията при различни патологии при деца и 

възрастни пациенти. /1.1, Н-З, Ш-2,4,5,9,12,13,16,19,21,25, 

26,27,29,36,37,38,40,45,48, IV-1,2,6,9,12,14,15,1718/,

• обучението по медицинска рехабилитация и ерготерапия и 

подобряване на неговото качество / Ш-8, 9, 42, 43, IV -1, 3, 8, 30, III- 

5,6, 7, 8, 10, 15/,

• кинезитерапия при травми и заболявания на опорно-двигателния 
апарат /I. 1; III. 28, 49, 51; IV. 4, 5, 16, 31,40/,

• промоция на здравословен и активен начин на живот /II -4, III- 41,
48, 50; IV- 8, 10/,

• Ценен принос за практиката са публикациите свързани с различни 

клинични случаи в различни области на кинезитерапията./Г\/.1-18/



Освен научните публикации, Доц. Паскалева има и голяма активност 

при участието си в национални и международни научни форуми (общо 

50), в редакционните колегии на български списания и седем научно

изследователски проекта (два национални и един общоуниверситетски и 4 

международни).

5. Обобщение на научните приноси.

Научната продукция на кандидата има подчертана актуалност, 

иновативност и научно-приложна значимост и може да се обобщи така:

• Голям принос с оригинален характер и приложно значение са 

всички експериментални методики на кинезитерапията, свързани с 

превенция на гръбначните изкривявания и нарушения на стойка в 

предучилищна възраст. В тази връзка е и монографичният труд, 

които може да е ценно теоретико-методическо и практическо 

ръководство за специалистите по кинезитерапия и рехабилитация.

• Съществен научно-приложен принос е изготвяне на иновативни 

програми по кинезитерапия, ерготерапия и арт терапия за 

подобряване качеството на живот на възрастните хора с диабет и 

деца с различни неврологични увреждания.

• За първи път е споделен богат изследователски опит относно 

акцентите за търсенето и налагането на различни ефективни 

подходи за подобряване на качеството на обучение, което води до 

повишаване на професионалните компетенции на студентите.

• Не трябва да се пренебрегват и оригиналните теоретични и практико 

-приложни приносите за функционалното възстановяване в 

областта на медицинска рехабилитация и ерготерапия при 

метаболитни заболявания, неврологични заболявания, травми и 

заболявания на опорно-двигателния апарат, акушерството и

гинекологията и др



6. Заключение:

Представените за рецензиране материали на Доц. Руска Василева 

Паскалева, дм отговарят на минималните наукометрични показатели за 

заемане на научната длъжност „Професор“ съгласно ЗРАСРБ и съответния 

Правилник за приложението му на Тракийския университет. Не се 

установява плагиатство. Кандидатката е разностранен и утвърден 

специалист -преподавател с много богат професионален опит в областта 

на кинезитерапията и ерготерапията и рехабилитацията. Имайки предвид 

гореизложеното, считам че са налице всички аргументи да препоръчам 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)“ като давам своя положителен вот.

15.11.2021 г. Изготвил становището:

Проф.д-р Незабравка Генчева,доктор
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from Prof. Nezabravka Gencheva, PhD

from Department of Kinesitherapy and Rehabilitation to the National Sports 
Academy “Vasil Levski”, regarding the competition announced in State Gazette 
64/3 August 2021 for conferral of the academic rank “Professor” , Department 
of Medical Rehabilitation, Ergotherapy, Physical Medicine and Sport”, higher 
education field 7.0 „Health and Sport“, professional field 7.4 „Public Health“,

with applicant

Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD

1. Brief presentation of the applicant
Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva has graduated from the Medical 

College in Plovdiv, Rehabilitation major, in 1989, and in 1998 -  from the 

National Sports Academy “Vasil Levski”, kinesitherapy major. In 2008 she 

obtained a Master degree in Public Health and Health Management. In 2012, 

defended a PhD thesis for conferral of the PhD educational and scientific degree 

(PhD in Social Medicine and Organisation of Health Services and Pharmacy. 

The applicant has worked as rehabilitator in the Sanatorium Resort branch in the 

village of Banya, Panagyurishte municipality, Stara Zagora district hospital, 

Physical and Rehabilitation Medicine ward. Now, she works as 

kinesitherapeutist at the Kinesi-3 Rehabilitation Center, Stara Zagora. In 2014, 

she was conferred the academic rank Associate Professor in Theory and 

methods of physical education, sports training and kinesitherapy (kinesitherapy, 

medical rehabilitation and ergotherapy).

2. Overview of presented materials. The applicant participates in the 

competition with 4 textbooks and 76 scientific works: 1 monograph; 4 articles 

refereed and indexed in world databases (Scopus and/or Web of Science), 34 
articles in non-refereed international journals, 18 articles in non-refereed 

Bulgarian journals, 69 research works published in non-refereed proceeding



books from congresses, conferences etc. In more than half of works, the 

applicant is leading author. The importance of research production is evidenced 

by the great number of citations- a total of 81, 2 of them in journals with impact 

factor, 18 -  in non-refereed international journals, 36 -  in non-refereed 

Bulgarian publications, 15 -  in monographs from the NACID list of titles.

3. Teaching and learning activities. Assoc. Prof. Ruska Paskaleva is an 

instructor with active teaching and learning activity, a distinguished specialist in 

the field of kinesitherapy. She covers and exceeds the required academic 

engagement according to the curriculum of the departments, teaching medical 

rehabilitation and ergotherapy students the following courses: Functional 

evaluation in the kinesitherapy and massage; Manual muscle testing; 

Kinesitherapy; Massage therapy; Ergotherapy and ergonomics; Social 

techniques in kinesitherapy; Prevention and rehabilitation with therapeutic balls. 

She also trains students from the Rehabilitator major at the Medical College in 

Kinesitherapy; Functional evaluation in the kinesitherapy; Manual muscle 

testing; Kinesitherapy; Massage therapy; Ergotherapy and ergonomics; 

Kinesiology; and Pathokinesiology. The applicant is a leading instructor in two 

post-graduate courses: Back pain -  part I and part II. She has important 

contributions to the training of students with the publication of four textbooks, 

associated to courses from the curriculum, trains students during the state 

pregraduation practical training and participates actively in semestrial and state 

examinations. Assoc. Prof. Paskaleva has been scientific mentor of 4 PhD 

students, 2 of them have already successfully defended their theses. She 

maintains a high professional skills level through numerous courses for 

improvement of qualification. She is an active participant in teaching staff 

mobility between 2012 and 2019 in Latvia, Finland, Portugal, Austria and 

Lithuania.



4. Research, research & development activities. Obviously, the research 

biography of the applicant is impressive. The fact sheet of publications 

(monographs, articles, reports) presented for this competition demonstrates that 

Assoc. Prof. Paskaleva is the author of one monograph and 76 articles. All 

materials are published after the conferral of the Associate Professor academic 

rank. The monograph “Prevention and control of postural disorders in children -  

mission possible” is a valuable scientific-applied contribution to the diagnostics 

and complex treatment of poor posture in children because of inclusion of 

innovative kinesitherapeutic approaches.

The research interests of the candidate are within a broad range, yet several 

fields could be outlined:

• diagnostics, prevention and kinesitherapy of socially important diseases 

in children and adolescents with emphasis on postural disorders /1-1, II- 

1,2, III-l, 3, 10, 12,13, 14, 15, 18, 32, 34,47/,

• importance of kinesitherapy, art therapy and medical rehabilitation and

ergotherapy in different pathological states in children and elderly/I.l, II- 

3, III-2,4,5,9,12,13,16,19,21,25,26,27,29,36,37,38,40,45,48, IV-

1,2,6,9,12,14,15,1718/,

• training in medical rehabilitation and ergotherapy and improvement of 

teaching quality / III-8, 9, 42, 43, IV -1, 3, 8, 30, III-5, 6, 7, 8, 10, 15/,

• kinesitherapy in patients with trauma injuries and locomotor diseases /I.

1; III. 28, 49, 51; IV. 4,5, 16,31,40/,

• promotion of healthy and active lifestyle /II -4, III- 41, 48, 50; IV- 8, 10/,

• the published clinical cases in different fields of kinesitherapy are a 

valuable practical contribution /IV. 1-18/

Apart the scientific publications, Assoc. Prof. Paskaleva is very active 

with her participation in national and international scientific forums (a



total of 50), in editorial boards of Bulgarian journal and seven research 

projects (2 national, 1 university, and 4 international).

5. Summary of scientific contributions

The scientific production of the applicant is of marked importance, 

innovative nature and scientific and practical value; it could be summarised as 

follows:

• Important original contributions with practical importance are all 

experimental kinesitherapeutic algorithms associated with prevention of 

scoliosis and poor posture in children. The monograph written on this 

subject it may be a valuable theoretical, methodical and practical guide for 

kinesitherapy and rehabilitation specialists.

• An important scientific and practical contribution is the development of 

innovative programmes of kinesitherapy, ergotherapy and art therapy for 

improvement of life quality of adults with diabetes and children with 

various neurological disabilities.

• For the first time, the applicant shares extensive research experience on 

emphases related to the quest and implementation of various efficient 

approaches to improvement of teaching quality, which results in better 

professional skills of students.

• The original theoretical and practical applied contributions to functional 

rehabilitation in the field of medical rehabilitation and ergotherapy in 

metabolic disorders, neurological diseases, traumatic injuries and 

locomotor diseases, obstetrics and gynaecology etc. should not be 

underestimated

6. Conclusion

The materials presented by Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD 

for evaluation are compliant with the minimum research metric parameters for



the academic rank “Professor’' according to 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. No plagiarism was detected. The 

applicant is a versatile and established specialist - instructor with a large body of 

professional experience in the field of kinesitherapy, ergotherapy and 

rehabilitation. On the basis of abovementioned, I believe that there are enough 

arguments in support of recommending the Academic jury to propose the 

conferral of the academic rank “Professor” to Assoc. Prof. Ruska Vasileva 

Paskaleva, PhD in professional field 7.4 „Public Health“, specialty “Theory and 

methods of physical education, sports training and kinesitherapy (kinesitherapy, 

medical rehabilitation and ergotherapy)”, giving my positive vote.

15 November 2021 Author of the opinion:

Prof. Nezabravka Gencheva, PhD


