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от проф. д-р Господинка Радева Пракова, дм -  Ръководител на „Първа Катедра по 

Вътрешни болести и Обща медицина“ в Медицински Факултет на Тракийски

Университет -  Стара Загора

член на Научно жури съгласно Заповед №2834/02.11.2021 на Ректора на ТУ-Стара 

Загора по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по „Теория и 

методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията 

(кинзитерапия, 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 в ДВ бр. 64/03.08.2021 г. Рецензията е в 

съответствие е изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТрУ-Стара 

Загора.

За участие в конкурса са подадени документи от един кандидат - доц. Руска 

Василева Паскалева, дм

Доц. Р. Паскалева завършва средно медицинско образование през 1989 г. в 

Медицински колеж-Пловдив, специалност „Рехабилитация“ и започва професионалния 

си път като рехабилитатор в Санаторо-курортен филиал-с. Баня, обл. Пазарджик. От 

началото на 1990 г. до 1996 г. работи като рехабилитатор в Отделението по физикална 

и рехабилитационна медицина на Окръжната болница „Проф. д-р Ст.Киркович“ АД -  

Ст. Загора. От 1998 г., има диплома за виеше образование „Бакалавър“ по специалност 

„Кинезитерапия“ от Националната Спортна Академия-София. През 2008 г. завършва 

пълния курс на обучение в магистърска програма по „Обществено здраве и здравен 

мениджмънт“ във Факултета по Обществено здраве на МУ -  София и придобива диплома 

за ОКС „Магистър“. От 2010 до 2012 г. е докторант в самостоятелна форма на обучение 

към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 

МФ на ТрУ-Ст. Загора. През 2012 г., след успешно защитен 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“, придобива ОНС „Доктор“ по
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НС „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. Има 

придобита специалност по Медицинска педагогика от МУ-София. Участвала е като 

лектор в проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в 

ТрУ“ за периода 2012-2014 г. към Европейския социален фонд на Министерство на 

образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“.

През 2014 г. е избрана на академичната длъжност „Доцент“ по теория и 

методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията 

(кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия) в МФ на ТрУ-Стара Загора. 

От 2015 г. доц. Р. Паскалева е Ръководител на Катедра „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия, физикална медицина и спорт“ към МФ на ТУ-Ст.Загора.

Научноизследователска дейност

Наукометричните показатели на доц. Р. Паскалева са оценени на базата на 

представените материали за научна дейност след заемане на академичната длъжност 

„Доцент”. В конкурса доц. Р. Паскалева участва с една монография „Превенция и 

контрол на постуралните нарушения в детска възраст -  мисия възможна“, с 4 

публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация, с 52 публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране и 19 публикации в сборници от конгреси и конференции в пълен текст. 

Участията в международни и национални форуми са съответно 22 и 28. На 58,7% от 

всички публикации и на 52% от материалите за участие в научни конференции, доц. Р. 

Паскалева е първи автор.

Доказателственият материал за цитирания, изготвен от Централната медицинска 

библиотека на МУ-София въз основа на автоматизирана информация от чуждите база 

данни Web of Knowledge, Scopus и Google Scholar, съдържа 80 български цитации и 23 

цитации в чужди източници. Две от цитиранията са в реферирани и индексирани 

издания, 15 в монографии и 42 в международни и български нереферирани списания. 

Участвала е в 6 научни проекти, от които 1-национален, 1- университетски и 4-в 

Медицински Факултет, на един от които е научен ръководител. Доц. Р. Паскалева има 

двама успешно защитили докторанти. Има издадени 6 учебника, 4 от които са след 

заемане на академичната длъжност „Доцент“. На всички учебни помотала, доц. Р.
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Паскалева е самостоятелен автор. Участвала е в научни журита за ОНС „Доктор“ и 

заемане на академична длъжност „Доцент“, както и в изготвяне на рецензии за 

специализирани научни издания и проекти.

Предвид интердисциплинарния характер на специалностите кинезитерапия, 

медицинска рехабилитация и ерготерапия, приносите от научните публикации на доц. 

Р. Паскалева могат да се обединят в следните направления:

Научно-приложни приноси в обучението по кинезитерапия, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия.

Съществен дял от научните проучвания на доц. д-р Р. Паскалева имат 

оригинален характер и са свързани с подобряване качеството на обучение и 

формиране на професионални компетенции на студентите. След изследване на 

мотивацията за обучение в специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” 

са извършени организационни промени и са въведени иновации за практическото и 

теоретично обучение по кинезитерапия, ерготерапия и лечебен масаж. Осъществено е 

разширяване на учебно-практическите бази за клинична практика в ерготерапевтичните 

кабинети на специализираните рехабилитационни центрове за деца и възрастни. За 

подобряване качеството на обучението на студентите-медицински рехабилитатори и 

ерготерапевти са актуализирани учебните програми по кинезитерапия, лечебен масаж, 

ерготерапия и клинична практика, а за формиране на професионални компетенции е 

увеличен броя на учебно-практическите бази за клинична практика в СПА-центрове и 

специализирани рехабилитационни структури.

В серия от публикации, доц. Р. Паскалева анализира ролята на ментора при 

самостоятелната работа на студентите по време на преддипломния стаж, като е 

усъвършенствана организацията на провеждането му и съдействие при изготвянето на 

курсовите проекти. Потвърждава се значението на компетенциите на ментора по 

време на обучението и участието на медицинския екип чрез анкетиране на студентите 

и наставниците от учебно-практическите бази. С редица публикации е доказана 

необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на организацията на 

обучението и актуализиране на учебните програми по кинезитерапия чрез 

анкетиране на студентите и техните наставници. Оригинален принос имат материалите, 

насочени към актуализиране на обучението по кинезитерапия чрез разширяване на
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практическите занятия и въвеждане в специализираните програми на две свободно 

избираеми дисциплини-„Терапия ирехабилитация с големи терапевтични топки“ 

и „Специални техники в К Т“. Чрез комплексни проучвания сред наставниците от 

клиничните бази е определено мястото и ролята на арт-терапията при обучението на 

студентите-рехабилитатори и са актуализирани учебните програми по лечебен масаж, 

ерготерапия и клинична практика. Разработена е подробна програма за прилагане на 

арт-терапевтични занимания и техники при деца от различни възрасти, за стимулиране 

на психо-емоционалното и двигателното им развитие. Разработени са редица 

иновативни елементи в обучението по кинезитерапия и клинична практика за 

студентите от специалност „Рехабилитатор“ и са приложени при деца с церебрални 

увреди и специални грижи.

С цел подобряване качеството на обучение в специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, доц. Р. Паскалева проучва прилагането на проблемно 

базираното обучение (ПБО) в клиничната практика при рехабилитация на деца със 

специални потребности, както и при обучението на студентите-ерготерапевти в учебно- 

практическите бази. Анализирано е влиянието на Covid-19 епидемията върху 

обучението на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 

и комплаянса им за използване на лични предпазни средства в условията на клинична 

работа.

В този раздел, считам за необходимо да подчертая изключителната роля на доц. 

Р. Паскалева за създаването, организирането и развитието на тази нова за МФ 

специалност-„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. На доц. Р. Паскалева се 

дължи както промотиране на специалността, така и създаване на интердисциплинарни, 

междууниверситетски и международни контакти.

Научно-приложни приноси в комплексната рехабилитация на деца и юноши 

със затлъстяване и значението на кинезитерапията за превенция на гръбначните 

изкривявания и нарушената стоика в предучилищна възраст.

Извършена е диагностика на деца в предучилищна възраст, чрез две 

скринингови изследвания в детските градини в Община Стара Загора, за 

разпространение на затлъстяването. Получените резултати са в основа на разработената 

оригинална методика по кинезитерпия под формата на игрова лечебна процедура с 

голяма терапевтична топка.
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Проучванията, относно разпространението на гръбначните изкривявания и 

нарушената стойка в предучилищна възраст са повод за предложената за първи път 

методика по кинезитерапия за превенцията им в комбинация с подвижни игри при деца 

от различни възрастови групи. С оригинален характер са разработените комплексни 

рехабилитационни програми при деца със сколиоза първа степен и увеличена кифоза 

в торакален и лордоза в лумбален отдел, а чрез специализирани тестове е проследен 

и отчетен ефекта от заниманията по кинезитерапия в комбинация с плуване.

Оригинален характер имат систематизираните и приложени комплекси по 

кинезитерапия при различни видове гръбначни изкривявания (предно-задни и 

странични, и деформации на гръден кош) в зависимост от степента на изкривяването и 

в комбинация с други гръбначни увреждания. Изтъква се значението на изометричната 

тренировка без огъвкавяване на гръбначния стълб. Иновативен за клиничната практика 

е предложения от доц. Р. Паскалева рехабилитационен алгоритъм при торакална 

сколиоза първа степен, включващ: измервания за подвижността на гръбначния стълб, 

кинезитерапия, физикална терапия, елементи от спортове и методически указания.

Разработена и приложена е комплексна рехабилитационна програма при деца с 

церебрални увреди, която включва: физикална терапия (електростимулации),

кинезитерапия (рефлекторни, пасивни и активни физически упражнения), ерготерапия, 

арт-терапия (иглотерапия и моделиране) и тонизиращ масаж.

Научно-приложни приноси в областта на дегенеративните и метаболитни 

заболявалия при възрастни.

С приложен характер за клиничната практика са кинезитерапевтичните 

програми за преодоляване на болката и подобряване на двигателната активност при 

пациенти с вертебрални проблеми в шиен и лумбален дял, и при възстановяване на 

такива с травми и остеоартроза на колянна става.

В редица свои проучвания, доц. Р. Паскалева потвърждава значението на 

кинезитерапията, арт-терапията и ерготерапията за подобряване качеството на 

живот на възрастните хора със зъпиъстяване и захарен диабет, и участието им в 

превенция на усложненията. Комплексната програма включва различни 

ерготерапевтични и арт-терапевтични занимания при пациенти с различен тип захарен 

диабет. Систематизирана е методиката по кинезитерапия за подобряване на 

двигателната активност на болните. Потвърдена е ролята на комплексната 

рехабилитация при травматични увреждания и болки в гърба с различна локализация и 

характер.
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Предложената за първи път у  нас методика по кипезитерапия при 

пациенти с гноен хидраденит и заппъстяване има за цел преодотвратяване на 

следоперативни патологични цикатриси, деформации, психически проблеми и 

подобряване на двигателната активност и качеството на живот на болните.

Доказан е ефекта от приложението на spa и wellness процедурите за промяна на 

самочувствието и психо-физическо състояние на пациентите, както и за трайно 

намаляване на стреса.

Продължителният клиничен опит на доц. Р. Паскалева в областта на 

медицинската рехабилитация е в основата на редица публикации (9) свързани с 

прилагане на комплексна рехабилитационна програма, включваща кинезитерапия и 

ерготерапия. Тези публикации имат научно-приложен характер и обогатяват 

клиничната практика за ефекта от прилагането на различни рехабилитационни програми 

при пациенти с ДЦП, със синдром на Даун, с травматични увреди на горни и долни 

крайници, с болест на Паркинсон и хеморагичен мозъчен инсулт.

В самостоятелна монография, издадена през 2021 г., доц. Р. Паскалева представя 

анатомичните, кинезиологичните и патокинезиологични характеристики на гръбначния 

стълб и гръдния кош. Характеризирани са основните проблеми и трудности в 

нарушената стойка и идиопатичната сколиоза в детска възраст. Класифицирани са 

факторите, които повлияват формирането на правилна стойка и са определени 

етиологичните причини, водещи до различни видове постурални деформации на 

гръбначния стълб и гръдния кош. Акцентирано е върху диагностиката и ранното 

откриване на различните видове постурални нарушения, като е обобщена ролята на 

скрининговите проучвания за разпространението на нарушената стойка и 

идиопатичната сколиоза в световен мащаб и в България през последните години. 

Представени са оригинални рехабилитационни алгоритми за превенция на нарушената 

стойка с включени физически упражнения за 3D корекция на деформацията от 

отбременена позиция и антигравитационни упражнения за стимулиране на 

постуралните рефлекси в комбинация с дихателни упражнения. Разработени са 

оригинални методики с голяма терапевтична топка (фитбол) за превенция на постурални 
проблеми в предучилищна възраст, рехабилитационен алгоритъм за превенция на 
нарушената стойка и при торакална сколиоза първа степен и увеличена кифоза. 

Монографията е предназачена за специалисти, работещи в системата на 

здравеопазването и образованието.
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Доц. Р. Паскалева е участвала в 6 научноизследователски проекта, на един от които 

ръководител. Има двама докторанти с придобита ОНС ,Доктор“ и двама в процес на 

обучение.

За своята научна активност и принос в развитието на специалността 

„Рехабилитатор“ е удостоявана с редица награда на МК към ТрУ-Ст. Загора.

Учебно-преподавателска дейност

Доц. д-р Р. Праскалева има дългогодишен преподавател стаж - 25 години, от 

които 7 г. в Медицински Факултет и 18 г. в Медицински Колеж на ТрУ-Ст.Загора. 

Провежда лекционния курс по различни дисциплини в специалността „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“-кинезитерапия, лечебен масаж, мануално-мускулно 

тестуване, функционална оценка в кинезитерапия, ерготерапия и ергономия, специални 

техники в кинезитерапията, профилактика и рехабилитация с терапевтични топки. 

Хорариумът за цитираните учебни дисциплини надхвърля многократно часовете за 

учебна натовареност в последните пет години - от 680 до 868 учебни часа. Доц. Р. 

Паскалева е самостоятелен автор на общо 6 учебника, 4 от които са след заемане 

на академичната длъжност „Доцент“. Участвала е в разработването на учебни 

програми, лекционните курсове, методичните материали за упражнения и тестов 

изпит на студентите по редица дисциплини в ОКС „Бакалавър” в МФ и Медицински 

Колеж на ТрУ-Ст.Загора. Участва в изпитни комисии за семестриални и държавни 

изпити. Председател е на държавна изпитна комисия за специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“.

Доц. Р. Паскалева е участвала в преподавателска мобилност и обучение по 

програма ,,Erasmus+” в редица европейски страни -  Финландия, Португалия, Австрия и 

Литва. Владее руски и английски език.

Диагностично-лечебна дейност

Доц. Р. Паскалева е доказан клиничен специалист в областта на 

кинезитерапията, медицинската рехабилитация и ерготерапия с трудов стаж над 30 

години. Притежава допълнителна квалификация по Юмейхо терапия, за мобилизация 

на ставите на гръбначен стълб, за PNF -  техники за релаксация с ниво 1 и 2, за 

концепция на Мълиган с 1-во и 2-ро ниво, по вендузотерапия, по електронно обучение 

Член е на престижни национални и международни научни организации-Съюз на 

физиотерапевтите в България, Българска асоциация на професионалистите по здравни
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грижи (БАПЗГ), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), World 

Federation of Public Health Associoations (WFPHA).

Заключение

Доц. P. Паскалева е утвърден преподавател и изследовател със задълбочени 

познания и подчертан интерес в областта на кинезитерапията, медицинската 

рехабилитация и ерготерапия. Тя притежава необходимите качества, отговаря на 

количествените и качествени критерии и надвишава многократно минимални 

национални изисквания за участие в конкурс и заемане на академичната длъжност 

„Професор“ съгласно ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му в ТрУ-Ст. Загора. 

Наукометричните показатели по групи са следните: показател „А“-50 т. за успешно 

защитена дисертация за присъждане на ОНС “Доктор”, показател „В“- 100 т. за 

самостоятелно издадена монографичен труд, по група показатели „Г“- 924 т. при 

изискуем минимум от 200, по показател „Д“-315. при минимум 100 т. и по показател 

„Е“-295 при минимум от 100 точки.

Това ми дава основание да гласувам положително за избора па доц. Руска 

Василева Паскалева, дм па академичната длъжност „Професор”, по научната 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и 

кинезитерапията (кинзитерапия, 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“ на Медицински Факултет при Тракийски Университет -  

Стара Загора.

18. 11.2021 г. 

Ст. Загора /Проф. д-р Господинка Пракова, дм/
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by Prof. Gospodinka Radeva Prakova, MD, PhD - Head of the "First Department of 

Internal Medicine and General Medicine" at the Medical Faculty of the Trakia University -

Stara Zagora

Member of the Scientific Jury according to Order №2834 / 02.11.2021 of the Rector of 

Trakia University-Stara Zagora in a competition for the academic position "Professor" in 

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

(kinsitherapy, medical rehabilitation and ergotherapy) “In the professional field 7.4. Public 

health, field of higher education 7. Healthcare and sports at the Department of Medical 

Rehabilitation and ergotherapy, Physical Medicine and Sports, published in a state newspaper 

issue 64/03.08.2021. The review is in accordance with the requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for the 

terms and conditions for acquiring scientific degrees and holding academic positions at the 

Trakia University-Stara Zagora.

Documents for participation in the competition have been submitted by one candidate 

- Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, PhD

Assoc. Prof. R. Paskaleva graduated from medical education in 1989 at the Medical 

College in Plovdiv, majoring in Rehabilitation and began her career as a rehabilitator in the 

Sanatorium-resort branch. Bath, region Pazardzhik. From the beginning of 1990 to 1996 he 

worked as a rehabilitator in the Department of Physical and Rehabilitation Medicine of the 

District Hospital "Prof. Dr. St. Kirkovich“- St. Zagora. Since 1998, he has a Bachelor's degree 

in Kinesitherapy from the National Sports Academy in Sofia. In 2008 she completed the full 

course of study in the master's program in "Public Health and Health Management" at the Faculty 

of Public Health of Medical University - Sofia and obtained a diploma for the Master's degree. 

From 2010 to 2012 he was a doctoral student in an independent form of education at the 

Department of Social Medicine and Organization of Healthcare and Pharmacy at the MF of 

Trakia University-St. Zagora. In 2012, after successfully defending a dissertation on "The 

influence of modern characteristics of training in kinesitherapy, art therapy and ergotherapy on the 

professional competencies of graduates of rehabilitators at the Medical College - Stara Zagora", 

obtains the educational and scientific degree "PhD" at the Scientific specialty "Social medicine 

and the organization of health and pharmacy“. She has a degree in Medical Pedagogy from
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MU-Sofia. She participated as a lecturer in the project "Development of a center for electronic 

forms of distance learning in TrU" for the period 2012-2014 at the European Social Fund of 

the Ministry of Education, Youth and Science under the Operational Program "Human 

Resources Development".

In 2014 she was elected to the academic position of "Associate Professor" in theory 

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

medical rehabilitation and ergotherapy) in the MF of TrU-Stara Zagora. Since 2015, Assoc. 

Prof. R. Paskaleva has been the Head of the Department of Medical Rehabilitation and 

Occupational Therapy, Physical Medicine and Sports at the Medical Faculty the Trakia 

University of Stara Zagora.

Research activity

The scientometric indicators of Assoc. Prof. R. Paskaleva were evaluated on the basis 

of the presented materials for scientific activity after holding the academic position "Associate 

Professor". Assoc. Prof. R. Paskaleva participated in the competition with a monograph 

"Prevention and control of postural disorders in childhood - a mission possible", with 4 

publications in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases of 

scientific information, with 52 publications in non-refereed journals with scientific review and 

19 publications in collections of congresses and conferences in full text. The participations in 

international and national forums are respectively 22 and 28. In 58.7% of all publications and 

in 52% of the materials for participation in scientific conferences, Assoc. Prof. R. Paskaleva is 

the first author.

The evidence for citations, prepared by the Central Medical Library of MU-Sofia on 

the basis of automated information from foreign databases Web of Knowledge, Scopus and 

Google Scholar, contains 80 Bulgarian citations and 23 citations in foreign sources. Two of 

the citations are in refereed and indexed editions, 15 in monographs and 42 in international 

and Bulgarian non-refereed journals. She has participated in 6 research projects, of which 1- 

national, 1-university and 4-in Medical Faculty, one of which is a research supervisor. Assoc. 

Prof. R. Paskaleva has two successfully defended doctoral students. There are 6 textbooks 

published, 4 of which are after holding the academic position of "Associate Professor". Assoc. 

Prof. R. Paskaleva is an independent author of all textbooks. She has participated in scientific
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juries for ESD "Doctor" and holding the academic position of "Associate Professor", as well 

as in the preparation of reviews for specialized scientific publications and projects.

Given the interdisciplinary nature of the specialties of kinesitherapy, medical 

rehabilitation and ergotherapy, the contributions from the scientific publications of Assoc. 

Prof. R. Paskaleva can be combined in the following areas:

Scientific and applied contributions in the training o f kinesitherapy, medical 

rehabilitation and ergotherapy.

A significant part of the scientific research of Assoc. Prof. Dr. R. Paskaleva have an 

original character and are related to improving the quality of education and the formation of 

professional competencies of students. After studying the motivation for training in the 

specialty "Medical Rehabilitation and Ergotherapy", organizational changes were made and 

innovations were introduced for the practical and theoretical training in kinesitherapy, 

ergotherapy and therapeutic massage. The educational and practical bases for clinical practice 

in the ergotherapy rooms of the specialized rehabilitation centers for children and adults have 

been expanded. To improve the quality of education of medical rehabilitation students and 

ergotherapists, the curricula for kinesitherapy, therapeutic massage, ergotherapy and clinical 

practice have been updated, and for the formation of professional competencies the number of 

educational and practical bases for clinical practice in SPA centers and specialized 

rehabilitation structures.

In a series of publications, Assoc. Prof. R. Paskaleva analyzes the role of the mentor in 

the independent work of students during the undergraduate internship, improving the 

organization of its implementation and assistance in preparing course projects. The 

importance of the competencies of the mentor during the training and the participation of the 

medical team is confirmed by surveying the students and mentors from the training and 

practical bases. A number of publications have proven the need for continuous improvement 

of the organization of training and updating of curricula in kinesitherapy by surveying 

students and their mentors. The materials aimed at updating the training in kinesitherapy by 

expanding the practical classes and introducing in the specialized programs of two elective 

disciplines - "Therapy and Rehabilitation with Large Therapeutic Balls" and "Special 

Techniques in Krynesitherapy" have an original contribution. Through complex research 

among the mentors from the clinical bases the place and the role of the art therapy in the
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training of the rehabilitator students has been determined and the curricula in therapeutic 

massage, ergotherapy and clinical practice have been updated. A detailed program has been 

developed for the application of art-therapeutic activities and techniques in children of 

different ages, to stimulate their psycho-emotional and motor development. A number of 

innovative elements in the training in kinesitherapy and clinical practice have been developed 

for students majoring in Rehabilitation and have been applied to children with cerebral palsy 

and special care.

In order to improve the quality of training in the specialty "Medical Rehabilitation and 

Ergotherapy", Assoc. Prof. R. Paskaleva studies the application of problem-based training 

(PBT) in clinical practice in the rehabilitation of children with special needs and in the 

training of ergoherapists in practical structures. The impact of the Covid-19 epidemic on the 

education of students majoring in "Medical Rehabilitation and ergoherapy" and their 

compliance for the use of personal protective equipment in clinical settings was analyzed.

In this section, I consider it necessary to emphasize the exceptional role of Assoc. 

Prof. R. Paskaleva for the creation, organization and development of this new specialty for the 

MF-"Medical Rehabilitation and ergoherapy". The promotion and popularization of the 

specialty, the established interdisciplinary, interuniversity and international contacts are due 

to Assoc. Prof. R. Paskaleva.

Scientific and applied contributions in the complex rehabilitation o f children and 

adolescents with obesity and the importance o f kinesitherapy fo r  the prevention o f spinal 

deformities and impaired posture in preschool age.

Diagnosis of preschool children was performed through two screening tests in 

kindergartens in the Municipality of Stara Zagora, for the spread of obesity. The obtained 

results are the basis of the developed original method of kinesitherapy in the form of a game 

healing procedure with a large therapeutic ball.

Studies on the prevalence of spinal deformities and impaired posture in preschool are 

the reason for the first proposed method of kinesitherapy for their prevention in combination 

with mobile games in children of different ages. The complex rehabilitation programs for 

children with first degree scoliosis and increased kyphosis in the thoracic and lordosis in the 

lumbar region have been developed with an original character, and the effect of kinesitherapy 

in combination with swimming has been monitored and reported through specialized tests.
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The systematized and applied complexes in kinesitherapy for different types of spinal 

deformities (anterior-posterior and lateral, and chest deformities) depending on the degree of 

distortion and in combination with other spinal injuries have an original character. The 

importance of isometric training without flexion of the spine is emphasized. Innovative for 

clinical practice is proposed by Assoc. Prof. R. Paskaleva rehabilitation algorithm for 

thoracic scoliosis first degree, including: measurements of spinal mobility, kinesitherapy, 

physical therapy, elements of sports and guidelines.

A complex rehabilitation program for children with cerebral injuries has been 

developed and implemented, which includes: physical therapy (electrical stimulation), 

kinesitherapy (reflex, passive and active exercise), eergotherapy, art therapy (acupuncture and 

modeling) and toning massage.

Scientific and applied contributions in the field o f degenerative and metabolic 

diseases in adults.

Applied for clinical practice are kinesitherapy programs to overcome pain and improve 

motor activity in patients with vertebral problems in the neck and lumbar region, and in the 

recovery of those with injuries and osteoarthritis of the knee joint.

In a number of her studies, Assoc. Prof. R. Paskaleva confirmed the importance o f 

kinesitherapy, art therapy and ergotherapy to improve the quality o f life o f elderly people 

with obesity and diabetes, and their participation in the prevention of complications. The 

complex program includes various ergotherapy and art-therapeutic activities for patients with 

different types of diabetes. The methodology of kinesitherapy for improving the motor 

activity of the patients is systematized. The role of complex rehabilitation in traumatic injuries 

and back pain with different localization and character has been confirmed.

The method o f kinesitherapy proposed fo r the first time in our country in patients 

with purulent hydradenitis and obesity aims to prevent postoperative pathological scars, 

deformities, mental problems and improve motor activity and quality of life of patients.

The effect of the application of spa and wellness procedures for changing the self- 

confidence and psycho-physical condition of patients, as well as for permanent reduction of 

stress has been proven.

The long clinical experience of Assoc. Prof. R. Paskaleva in the field of medical 

rehabilitation is the basis of a number o f publications (9) related to the implementation o f  

complex programs, including kinesitherapy and ergotherapy. These publications are 

scientifically applied and enrich clinical practice on the effect of various rehabilitation
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programs in patients with cerebral palsy, Down syndrome, traumatic injuries of the upper and 

lower limbs, Parkinson's disease and hemorrhagic stroke.

In a monograph, published in 2021, Assoc. Prof. R. Paskaleva presents the anatomical, 

kinesiological and pathokinesiological characteristics of the spine and chest. The main 

problems and difficulties in posture disorders and idiopathic scoliosis in childhood are 

characterized. The factors that influence the formation of proper posture are classified and the 

etiological causes leading to different types of postural deformities of the spine and chest are 

determined. Emphasis is placed on the diagnosis and early detection of various types of 

postural disorders, and summarizes the role of screening studies for the prevalence of postural 

disorders and idiopathic scoliosis worldwide and in Bulgaria in recent years. Original 

rehabilitation algorithms for prevention of impaired posture are presented, including physical 

exercises for 3D correction of the deformity from a loaded position and antigravity exercises 

for stimulation of postural reflexes in combination with breathing exercises.

Original methods with a large therapeutic ball (fitball) fo r  the prevention o f postural 

problems in preschool age, a rehabilitation algorithm fo r  the prevention o f impaired 

posture and in thoracic scoliosis first degree and increased kyphosis have been developed. 

The monograph is intended for specialists working in the healthcare and education system.

Assoc. Prof. R. Paskaleva has participated in 6 research projects, one of which is supervised. 

There are two PhD students with acquired ESD "Doctor" and two in the process of training.

For her scientific activity and contribution to the development of the specialty "Rehabilitator" 

she was awarded a number of prizes of the Medical College at TrU-St. Zagora.

Teaching and learning activities

Assoc. Prof. Dr. R. Praskaleva has a long-term lecturer experience - 25 years, of which 

7 years in the Medical Faculty and 18 years in the Medical College of TrU-Stara Zagora. 

Conducts a lecture course in various disciplines in the specialty "Medical Rehabilitation and 

Ergoherapy"-kinesitherapy, therapeutic massage, manual muscle testing, functional 

assessment in kinesitherapy, ergotherapy and ergonomics, special techniques in kinesitherapy, 

prevention and rehabilitation. The working hours for the cited academic disciplines are many 

times higher than the hours for study load in the last five years - from 680 to 868 study hours.

Assoc. Prof R. Paskaleva is an independent author o f a total o f 6 textbooks, 4 of

which are after holding the academic position of "Associate Professor". She has participated
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in the development of curricula, lecture courses, methodical materials for exercises and test 

exam of students in a number of disciplines in the Bachelor's degree at the Faculty of 

Medicine and Medical College of TrU-Stara Zagora. She participates in examination 

commissions for semester and state exams. She is the chairman of the state examination 

commission for the specialty "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy".

Assoc. Prof. R. Paskaleva has participated in teaching mobility and training under the 

Erasmus + program in a number of European countries-Finland, Portugal, Austria and 

Lithuania. She speaks Russian and English.

Diagnostic and therapeutic activity

Assoc. Prof. R. Paskaleva is a proven clinical specialist in the field of kinesitherapy, 

medical rehabilitation and occupational therapy with more than 30 years of experience. He 

has additional qualification in Yumeiho therapy, for mobilization of the joints of the spine, 

relaxation techniques with level 1 and 2, for Mulligan's concept with 1st and 2nd level, in 

suction therapy, in e-learning. She is a member of prestigious national and international 

scientific organizations-Union of Physiotherapists in Bulgaria, Bulgarian Association of 

Healthcare Professionals (BAHP), Bulgarian Scientific Society of Public Health (BSSPH), 

World Federation of Public Health Associations (WFPHA).

Conclusion

Assoc. Prof. R. Paskaleva is an established lecturer and researcher with in-depth 

knowledge and a strong interest in the field of kinesitherapy, medical rehabilitation and 

ergotherapy. It has the necessary qualities, meets the quantitative and qualitative criteria and 

exceeds many times the minimum national requirements for participation in the competition 

and holding the academic position "Professor" according to the Law for the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation in 

TrU-St. Zagora. The scientometric indicators by groups are the following: indicator "A" - 50 

points for successfully defended dissertation for awarding ESD "PhD", indicator "B" - 100 

points for independently published monographic work, by group of indicators "D" - 924 tons 

at a required minimum of 200, according to indicator "D" -315. at a minimum of 100 points 

and by indicator "E" -295 at a minimum of 100 points.
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The data and documentation presented above give me a reason to vote positively for 

the election of Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, MD of the academic position 

"Professor", in the scientific specialty "Theory and Methodology of Physical Education, 

Sports Training and Kinesitherapy medical rehabilitation and occupational therapy) ”in 

Professional field 7.4. Public Health, Field of Higher Education 7. Health and Sports at the 

Department of Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and Sports of the 

Medical Faculty at the Trakia University - Stara Zagora.

18. 11.2021 r. Reviewer:

St. Zagora / Prof. Gospodinka Prakova, MD, PhD/
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