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от проф. Николай Емилов Попов, д.н.

Катедра Теория и методика на кинезитерапията

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм

Национална спортна академия „Васил Левски”, определен за член на 

научно жури със заповед №2384/02.11.2021г. 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 (кинзитерапия, медицинска рехабилитация и 

ерготерапи)“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ 

на МФ, обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021 г.,

До участие в конкурса е допусната една кандидатка -  доц. Руска 

Василева Паскалева, дм. Тя е представила необходимите документи 

съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р 

България, Правилника за приложението му и във връзка с чл. 86 от 

Правилника за неговото приложение в Тракийски университет -  Стара 

Загора.

Научно-изследователската дейност на доц. Руска Паскалева в 

периода след хабилитацията за академичната длъжност „доцент“ е богата и 

насочена в различни актуални области на двигателните терапии. Автор е 

на общо 76 научни труда, от които една монография, четири учебника, 4
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научни труда в реферирани списания с импакт ранг, 34 научни трудоа в 

нереферирани международни списания, 18 научни труда в нереферирани 

български списания, 19 научни труда в нереферирани сборници от научни 

форуми и 50 научни труда докладвани на различни научни форуми.

Като основен научен проблем в изследователската работа на 

кандидатката се очертават проучванията в областта на функционалната 

диагностика, профилактиката и лечението на постуралните деформации. В 

тази насока е представената монография и седем от представените научни 

съобщения. Проучени са възможностите на математически модел на 

четириъгълника на Мошков за изследване на мускулните дисфункции при 

деца и възрастни. Проучени са възможностите за ранна диадностика и 

превенция на постуралните отклонения в детските градини. Изследвано е 

влиянието на двигателната активност върху корекцията на постуралните 

деформации при деца в предучилищна възраст, а в друго съобщение се 

очертават насоки за стимулиране на двигателната активност с такава цел.

В други 14 съобщения се публикуват резултати от проучвания 

относно въздействието на кинезитерапията и ерготерапията при деца. 

Проучванията са в областта на физическото развитие на различни 

възрастови групи, проблемите със затлъстяването, кинезитерапия и 

ерготерапия при детска церебрална парализа. Проучва се ефекта на 

двигателната активност върху различни аспекти на двигателните качества. 

Публикуват се резултати от апробирането на комплексна

рехабилитационна програма, включваща кинезитерапия и арт-терапия при 

синдром на Даун.

В два доклада се проучват възможностите за подобряване на 

качеството на живот при стари хора, страдащи от диабет и се очертават 

насоки за стимулиране на подходяща двигателна активност.
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В няколко доклада се публикуват проучвания в областта на 

затлъстяването при различни възрастви групи със системен анализ на 

факторите определящи етиологията и редукцията на страданието.

Публикуван е доклад с проучвания върху хранителните навици при 

студенти в условията на изолация и карантина.

В няколко доклада са публикувани проучвания в областта на 

функционалното възстановяване при ортопедични заболявания и травми. 

Засегнати са състояния след счупвания на подбедрицата, травми и 

дегенеративни заболявания на коляното, състояния след поли-травма, 

луксации на раменната става.

Публикувани са поредица от доклади, представящи клинични 

случаи, което има изразен практически принос. Разгледан е детайлно 

функционално-възстановителния подход при различни нозологии като 

Паркинсонова болест, ампутация на долни крайници, хеморагичен мозъчен 

инсулт.

Кандидатката е публикувала съобщения с научни резултати от 

прилагане на кинезитерапия в послеродов период. Участва в съавторство 

със системен обзор върху въздействието на масажа и СПА-процедурите.

Всички гореизброени публикации обогатяват теоретичните познания 

за въздействието на кинезитерапията и ерготерапията, което е съществен 

принос за развитието на тези науки. Резултатите от апробираните методи 

са предпоставка и за подобряване на практическите умения у студентите и 

специалистите в тези области.

Съществен дял от научната продукция на кадидатката заема и темата 

за обучението на студенти в ОКС бакалавър по специалността Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия. В поредица от 14 статии са публикувани 

данни за изследване на ефекта от прилагането на различни иновативни
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методи за подобряване на теоретичната и практическа подготовка на 

студентите. Акцентирано е върху развитие на мотивацията за участие в 

учебния процес и особено върху клиничната практика. Това е 

изключително важен принос, особено като се изхожда от факта, че 

кандидатурата е за позиция свързана основно с организация и реализиране 

на преподавателска дейност.

Приносите от научната работа на кандидатката, след 

хабилитацията за академичната длъжност „доцент“, се очертават в 

няколко направления:

1. Проучвания в областта на кинезитерапията и ерготерапията 

при деца. Разработени са ефективни методи за функционално 

изследване, профилактика и корекция на постурални деформации. 

Развити са методики за развитие на двигателните качества при 

подрастващи и профилактика на затлъстяването. Публикувани са 

доказани методики за работа с деца, страдащи от церебрална 

парализа и синдром на Даун.

2. Проучвания в областта на кинезитерапията при различни 

нозологии. Разработени и внедрени в клиничната практика са 

оригинални методи за въздействие в различни области на 

кинезитерапията и ерготерапията при мускулно-скелетни и нервно- 

мускулни дисфункции, както и при затлъстяване.

3. Проучвания в областта на процеса на обучение и подготовката 

на кадри по медицинска рехабилитация и ерготерапия. Проучени 

са възможностите за оптимизиране на обучението и стимулиране на 

мотивацията на студентите по отношение на теоретична и 

практическа подготовка по специалните дисциплини. Изследвана е 

обратната връзка и ролята на клиничния наставник в процеса на

оптимизация.
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4. Издадени са учебници, допринасящи за развитието на 

тероетичните познания и практическите умения на 

обучаващите се в областта на кинезитерапията и медцинската 

рехабилитация и ерготерапия. Разработени са въпросите свързани 

с кинезитерагшя и арт-терапия при често срещани заболявания в 

детска възраст, основни методи и техники за релаксация в 

кинезитерапията, основи на ерготерапията и арт-терапията.

Кандидатката е участвала с доклади в 28 национални конгреса и 

конференции и в 22 международни форума. Има участие в 8 национални 

образователни проекта, като е ръководител на един от тях. Член е на 

Асоциацията на физиотерапевтите в България.

Научната продукция на доц. Руска Паскалева е разработена 

професионално и компетентно. За качествата й говорят доказтелствата за 

81 цитирания, от които 2 в списания с импакт-фактор.

Учебно-преподавателската си дейност доц. Руска Паскалева започва 

през 1996 година, като преподавател и старши преподавател в Медицински 

колеж „Стара Загора“ в дисциплините Кинезитерапия, Клинична практика 

и Мануално-мускулно тестуване. Ръководител е на специалност 

„рехабилитатор“ до 2014 г. През тази година придобива академичното 

звание „доцент“ по Теория и методика на физическото възпитание, 

спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия). От 2014 год. до настоящия момент е 

ръководител на катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 

физикална медицина и спорт“.

Кандидатката е научен ръководител на двама успешно защитили 

докторанти. Също така ръководи още двама в процес на обучение и 

разработване на дисертационен труд.
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С оглед на горепосоченото и според личните ми впечатления считам, 

че кандидатката е оформен специалист, преподавател и научен работник в 

областта на кинезитерапията и медицинската рехабилитация и ерготерапия. 

Тя има значителен клиничен, изследователски и преподавателски опит, 

изискващ се за заемане на академичната длъжност професор. Има 

необходимите личностни качества за работа в екип и това, заедно с 

несъмнените й професионални способности, би допринесло за 

оптимизиране на работата на катедра „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия, физикална медицина и спорт“ на Медицински факултет към 

Тракийски университет, Стара Загора.

На базата на изнесените по-горе факти, може да се направи 

заключение, че количеството и качеството на представените за рецензиране 

научни материали напълно отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Р България, Правилника за прилагането му и 

кореспондиращият Правилник на Тракийски университет. Затова убедено 

предлагам на уважаемото научно жури да гласува положително доц. Руска 

Василева Паскалева да заеме академичната длъжност „професор“ в област 

на виеше образование по „Теория и методика на физическото възпитание, 

спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия)“, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална 

медицина и спорт“ на МФ

15.11.2021 г Изготвил рецензията:

/ проф. Николай Попов, д.н./Гр. София
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From prof. Nikolay E. Popov, PhD, DSc, Dept. „ Theory and methods of 

kinezitherapy”, faculty of „Public health, health care and tourism”, 

National sports academy „Vassil Levski” -  Sofia, qualified as a member 

of scientific jury with order № 2384/02.11.2021 of the Rector of the 

Trakia University -  Stara Zagora

CONCERNING: Competition for awarding academic title Professor in 

Theory and methods of physical culture, sport an kinesitherapy 

(kinesitherapy, medical rehabilitation and ergotherapy), professional field 

7.4. „Public health”, announced in the State paper № 64/03.08.2021, for 

the necessity of the department of Medical rehabilitation and 

ergotherapy, physical medicine and sport.

One candidate has been permitted to take part in the competition -  

associated professor Ruska Vasileva Paskaleva, PhD. She has been 

presented the required documents, according to the requirements of the 

Low of development of the academic staff in the Rep. of Bulgaria and the 

internal regulation of the Trakia University -  Stara Zagora.

The scientific work of ass. proff. Ruska Paskaleva in the period after 

the habilitation for „Associated professor” is rich and aimed in different 

actual fields of the motor therapies. She is author of 76 scientific works, 

among which one monography, four textbooks, for papers in referred 

scientific journals with impact factor, 34 scientific papers in non-referred 

international journals, 18 scientific papers in non-referred Bulgarian 
journals, 19 scientific papers in non-referred collections of scientific 
events and 50 scientific reports in different scientific forums.
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As a main topic in the scientific works of the candidate the 

investigations in the field of the functional diagnostics, prophylaxis and 

treatment of the postural disorders could be underlined. A monography 

and 7 scientific papers have been presented in this area. The 

possibilities of a mathematical model of the Moschkov quadrangle for 

assessment of postural dysfunction in adolescents and adults have been 

investigated. The possibilities for early diagnostics and prevention of 

postural deformities in children gardens have been also investigated. 

The influence of the physical activity onto the correction the postural 

deformities in children under school age has been studied, and in 

another paper terms of reference for the stimulation of physical activity 

has been presented.

In another 14 papers results from investigation of the effect of 

kinesitherapy and ergotherapy in children have been published. The 

investigations are in the field of physical development of different ages, 

the problems with obesity, kinesitherapy and ergotherapy in cerebral 

palsy. The effect of physical activity onto different motor skills has been 

investigated. Results from application of complex rehabilitation program 

based on kinesitherapy and art-therapy in children with Down syndrome 

have been published.

In two papers the possibilities for improving the quality of life in 

elderly, suffering from diabetes have been studied and trends of 

reference for stimulation of appropriate physical activity have been 

outlined.

In several papers investigations in the field of obesity in different age 

groups with systematic analysis of factors determining the etiology and 

reduction of the disorder have been published.
A paper with investigation of the nutritional habits of the students 

during isolation and quarantine has been published.
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In several papers investigations in the field of functional recovery 

after orthopedic conditions and traumas has been published. Conditions 

after fractures of the lower leg, traumas and degenerative diseases of 

the knee, conditions after poly-trauma and shoulder dislocation have 

been described.

There are several paper presenting case studies, which has a great 

practical contribution. An in detailed functional recovery approach in 

different disorders like Parkinson disease, amputation of the lower 

extremity, hemorrhagic cerebral insult, has been discussed.

The candidate has been published scientific results of application of 

physical therapy after pregnancy. She takes part in systematic review 

onto the effect of the massage and SPA -procedures.

The whole amount of the above-described publications contributes 

to the theoretical knowledge of the impact of the kinesitherapy and 

ergotherapy, which is of great value for the development of these 

sciences.

A great part of the scientific works of the candidate takes the 

problem of education of the students in bachelor’s degree in the specialty 

Medical rehabilitation and ergotherapy. In 14 papers data from the 

investigation of the effect of the application of different innovative 

methods for improvement of the theoretical and practical training of the 

students have been presented. There is impact onto the stimulation of 

the motivation for participation in the learning process, and especially in 

clinical practice. This is very important contribution, especially for the 

position is for organization and realization of teaching.

The scientific contributions from the candidate can be divided in 

several aspects:
1. Investigations in the field of kinesitherapy and ergotherapy 

in children. Effective methods for functional assessment,
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prophylaxis and correction of postural deformities have been 

developed. Methods for development of the motor skills in 

adolescents and prophylaxis of overweight have been created. 

Approved methods for physical therapy of children, suffering from 

cerebral palsy and Down syndrome have been published.

2. Investigations in the field of the physical therapy of different 
disorders. Original methods for physical therapy and 

ergotherapy in muscle skeletal and neuro-muscular disorders, as 

like, as in obesity have been developed and put into clinical 
practice.

3. Investigations in the field of process of education and 

траининг of specialists in medical rehabilitation and 

ergotherapy. The possibilities for optimization of education and 

stimulation of the motivation of the students for the theoretical 

and practical training in the special objects have been 

investigated. The feedback and the place of the clinical tutor in 

the process of the optimization has been explored.

4. Textbooks, which contribute for the development of the 

theoretical knowledges and practical skills of the students in 

the field of kinesitherapy and medical rehabilitation and 

ergotherapy have been created. The application of 

kinesitherapy and art therapy of some the typical disorders of 

childhood, basic methods, and techniques for relaxation in 

physical therapy and the basic knowledges of ergotherapy end 

art therapy has been developed.

The candidate took part with papers in 28 national congresses and 
conferences, and in 22 international scientific forums. She took part in 8
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national educational projects, in one of which she was the coordinator. 

She is a member of the Bulgarian association of physical therapists.

The scientific works of the ass. proff. Ruska Paskaleva has been 

developed professionally and competently. The evidence of its quality is 

the 81 citations, two of which in papers with impact factors.

Associated professor Ruska Paskaleva began her teaching 

activities in 1996 as a teacher in the Medical colleague of Stara Zagora 

in Kinesitherapy, Clinical practice and Manual muscle testing. She is the 

coordinator of the program for the specialty of Rehabilitation until 2014. 

In this year she has been awarded with the academical title Associated 

professor in the specialty of Theory and methods of the physical 

education, sport and kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation 

and ergotherapy). From 2014 until now she has been Head of the 

Department of Medical rehabilitation and ergotherapy, physical medicine 

and sports.

The candidate has been a scientific leader of two graduated PhD 

students, and of two PhD trainees.

On the base of the above discussion and according to my personal 

impressions, the candidate is accomplished expert and scientific worker 

in the field of kinesitherapy and medical rehabilitation and ergotherapy. 

She has the required clinical, scientific, and teaching experience for 

occupying the academic title Professor. She has the required personal 

skills for teamwork and this, combined with her undoubted professional 

abilities will contribute to the future development of the department of 

Medical rehabilitation and ergotherapy, physical medicine and sports.

On the base of the data discussed above, a conclusion could be 

made, that the quality and the quantity of the presented for review 
scientific materials responds fully to the requirements of the Low of 
Development of the Academic Staff of the Republic of Bulgaria and the
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Internal rules of Trakia University”. That’s why I confidently could suggest 

to the scientific jury to vote positively for awarding Ruska Vasileva 

Paskaleva with the scientific title Professor in professional field 7.4. 

„Public health” for the needs of the Department of Medical rehabilitation 

and ergotherapy, physical medicine and sports in Trakia University.

/I

Sofia

/ I
15.11.2021


