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от доц. Любомира Найденова Саздова, доктор

Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“, Факултет „Обществено здраве, 
здравни грижи и туризъм“, Национална спортна академия „Васил Левски“, София 

член на Научно жури, съгласно Заповед № 2834/ 02.11.2021 г. на Ректора на Тракийски
университет -  Стара Загора

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност ууПрофесор“ по „Теория и 
методика на физическото възпитание, спортната тренировка и 
кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия) “ в
област на виеше образование 1 .„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 
7.4. „Обществено здраве“, за нуждите на катедра „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия, физикална медицина и спорт“ към Медцински факултет на Тракийски 
университет -  Стара Загора, обявен в ДВ бр. 64/ 03.08.2021 г.

Становището е изготвено съгласно решение на първо заседание на Научното жури. В 
конкурса участва доц. Руска Паскалева, дм,-която е представила пълен комплект 
документи, съответстващи на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, Правилника за приложението му и Правилника за 
развитие на академичния състав на Тракийски университет -  Стара Загора.

Професионално образование и кариерно развитие

Доц. Руска Василева Паскалева се дипломира със специалност „Рехабилитатор“ 
през 1986 г. в Медицински колеж - Пловдив и през 2006 г. в Медицински колеж към 
Тракийски университет -  Стара Загора. През 1998 г. тя придобива ОКС „Бакалавър“, 
специалност „Кинезитерапия“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, София 
и ОКС „Магистър“ по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Медициски 
университет -  София през 2008 г. През 2012 г. успешно защитава ОНС „Доктор“ по 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

Професионалната си реализация и трудов стаж доц. Руска Паскалева започва 
през 1986 г. като практикуващ рехабилитатор в Санаториално-курортен филиал с.Баня, 
обл. Пазарджик и продължава в Окръжна болница -  Стара Загора и център за 
рехабилитация „Кинези -  3“ -  Стара Загора. Дългогодишната й академична кариера 
стартира през 1996 г. като Преподавател в Медицински колеж към Тракийски 
университет -  Стара Загора, а от 2009 г. е Старши преподавател. През 2014г. придобива 
академичното звание „Доцент“ към катедра „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия, физикална медицина и спорт“ към Медицински факултет на Тракийски 
университет -  Стара Загора, а от 2015 г. заема длъжност Ръководител на същата 
катедра.



Научно-изследователска дейност

Общата публикационна дейност на доц. Руска Паскалева включва 76 научни 
труда, от които 1 монография, 4 учебника, 4 научни труда в реферирани списания с 
импакт фактор, 34 в нереферирани международни издания, 18 в нереферирани 
български списания, 19 в нереферирани сборници от научни форуми и 50 научни труда, 
докладвани на конгреси, конференции и др.

В комплекта документи е приложен списък с общо 81 цитирания -  2 в списания 
с импакт фактор, 28 в нереферирани международни списания, 36 в нереферирани 
български издания и 15 цитирания в монографии.

Посочени са и придружени със съответните документи участия като 
ръководител на 1 научен проект и участие в още 4 научно-изследователски проекта, 1 
университетски и 2 национално-финансирани проекта.

Доц. Руска Паскалева е ръководител на двама успешно защитили и двама 
продължаващи обучението си докторанти.

Анализът на публикациите на доц. Руска Паскалева и представената справка за 
оригиналните научни приноси разкриват широк спектър от научни интереси, 
покриващи актуално значими проблеми в областта на общественото здраве и са изцяло 
по тематиката на обявения конкурс. В тематично отношение те са ориентирани в 
няколко основни области на научно развитие.

Първата област на научно развитие, на която е посветен и монографичния труд, 
е свързана с функционалната диагностика, профилактиката и лечението на 
постуралните нарушения и гръбначните изкривявания при деца в предучилищна 
възраст. Тук са разгледани възможностите за ранна диагностика и прилагане на 
кинезитерапия за превеция на постуралните нарушения, представени са 
рехабилитационни програми и алгоритми при деца с различни постурални отклонения 
и гръбначни изкривявания.

Голям брой от научните публикации разглеждат въпроси, свързани с 
практическото обучение и клиничната практика на студентите от специалност 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. На базата на изследвания на мотивацията 
за обучение и във връзка с реализацията на студентите са направени актуализации на 
учебни програми, въведени са и е оценен ефекта от прилагането на редица промени и 
иновации в теоретичното и практическото им обучение; определена е ролята на 
ментора и медицинския екип при обучението по време на клиничната практика на 
студентите.

В няколко доклада са анализирани факторите и функционалните нарушения, 
свързани със затлъстяването и са разгледани възможностите на комплексната 
рехабилитация в борбата със затлъстяването в детска и младежка възраст.

Голяма част от научните съобщения са посветени на ролята на кинезитерапията, 
ерготерапията и арт-терапията като част от комплексния рехабилитационен подход за 
стимулиране на двигателната активност и подобряване качеството на живот при 
възрастни хора, такива с диабет и деца с церебрални увреди. Разгледано е мястото и



ролята на арт-терапията в обучението на студентите и в клиничната практика, и за 
стимулиране на психо-емоционалното и двигателното развитие на деца от различни 
възрасти.

В три от публикациите се представят възможности за приложение на 
кинезитерапия при пациенти с гноен хидраденит, с цел преодоляване на усложненията 
и подобряване качестото на живот на пациентите.

Две от научните съобщения са посветени на кинезитерапията при 
възстановяване на родилки след нормално раждане и при цезарово сечение.

В няколко публикации се разглеждат въпросите за кинезигерпаията при 
възстановяването на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат.

В научните разработки намира място и отражението на Covid -  19 пандемията 
въру начина на живот и обучението на студнетите от специалност Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия.

Публикувани са и редица доклади, касаещи клинични случаи, които изтъкват 
разностранните интереси и практическата насоченост на научните изследвания на 
кандидатката и имат своя изразен практически принос.

Учебно-преподавателска дейност

Доц. Руска Паскалева е утвърден специалист, с богат академичен опит. Учебно- 
преподавателския стаж й е общо 25 години, от които 18 г. в Медицински колеж към 
Тракийски университет -  Стара Загора и 7г. в Медицински факултет на същия 
университет.

Основните дисциплини, в които преподава са Кинезитерапия, Лечебен масаж, 
Кинезиология, Патокинезиология, Ерготерапия и ергономия, ММТ, Специализирани 
техники в КТ, Профилактика и рехабилитация с терапевтични топки, Медицинска 
рехабилитация и ергономия и др., като учебната й наговареист през последните години 
значително надхвърля норматива. С активната научна работа, участието в проекти, 
научни форуми и допълнителни квалификационни курсове с лицензирани 
преподаватели кандидатката развива съществено своята академична и професионална 
практика.

Наред с преподавателската си дейност доц. Руска Паскалева участва активно в 
разработване и рецензиране на учебни материали за задължителни и избираеми 
дисциплини, включени в учебния план на Медицински колеж и Медицински факултет 
към Тракийски университет; в написване на ръководства, учебници, монографии и 
други материали във връзка с обучението на студентите от специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“ и „Рехабилитатор“; в рецензиране на статии в 
реномирани български и чуждестранни списания и монографии; в комисията по Научна 
дейност на Медицински колеж към Тракийски уневирситет; в курсове за следдипломно 
обучение и семинари. Изброеното дотук демонстрира изключителната й 
професионална ангажираност.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доц. Руска Паскалева е изявен и доказал себе си преподавател, отличаващ се с 
висок професионализъм, широки научни интереси и умения за работа в екип. Тя има 
дългогодишен клиничен, практически, научно-изследователски и академичен опит.

Представените от кандидатката доц. Руска Паскалева конкурсни материали и 
научна продукция отговарят и значително надвишават изискванията за заемане на 
академичната длъжност „Професор“ според Закона за развитието на академичния 
състав в Република България, Правилника за неговото приложение и Правилника за 
развитие иа академичния състав на Тракийски университет -  Стара Загора. Тематиката 
на публикациите е в съответствие с тематиката на обявения конкурс. Не са постъпили 
сигнали за плагиатство и не е установено такова.

На базата на изложеното до тук давам положително становище и искам да 
предложа на Уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително и да 
присъдят на доц. Руска Василева Паскалева академичната длъжност „Професор“ по 
„Теория и методика иа физическото възпитание, спортната тренировка и 
кинезитерапията (кииезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия) " в 
област на виеше образование 1 .„Здравеопазване и спорт1\  професионално направление 
7.4. „Обществено з д р а в е за нуждите на катедра „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия, физикална медицина и спорт“ към Медцински факултет на Тракийски 
университет -  Стара Загора.
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STATEMENT

* by Assoc. Prof. Lyubomira Naidenova Sazdova, PhD
Department of Theory and Methods of Kinesitherapy, Faculty of Public Health, Health Care 

and Tourism, National Sports Academy "Vasil Levski", Sofia 
Member of the Scientific Jury, according to Order № 2834/ 02.11.2021 r. 

of the Rector of the Trakia University -  Stara Zagora

Regarding: competition for acquiring the academic position "Professor" of „Theory and 
methodology o f physical education, sports training and kinesitherapy (kinesitherapy, 
medical rehabilitation and ergotherapy)“, in the field of higher education 1."Health and 
Sports", professional field 7.4. "Public Health ", for the needs of the Department of “Medical 
rehabilitation and Ergotherapy, Physical medicine and Sport”, at the Faculty of Medicine of 
the Trakia University, announced in SG no.64/03.08.2021.

The statement was prepared in accordance with a decision of the first meeting of the Scientific 
Jury. In the competition participates Assoc. Prof. Ruska Vasileva Paskaleva, who presented a 
complete set of documents in accordance with the requirements of the Development of the 
Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, the Regulations for its application and the 
Regulations for development of the academic staff of Trakia University -  Stara Zagora.

Education and career development

Assoc. Prof Ruska Vasileva Paskaleva graduated with a specialty “Rehabilitator” in 
1986 at the Medical College - Plovdiv and in 2006 at the Medical College at the Trakia 
University - Stara Zagora. In 1998 she acquired a Bachelor's degree in “Kinesitherapy” from 
the National Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia, and a Master's degree in “Public Health 
and Health Management” from the Medical University - Sofia in 2008. In 2012 she 
successfully acquired Educational and scientific degree "Doctor" in "Social Medicine and 
Organization of Health and Pharmacy".

Assoc. Prof Ruska Paskaleva began her professional realization and work 
experience in 1986 as a practicing rehabilitator in the Specialized hospital for rehabilitation, 
Banya branch, district Pazardzhik and continues in the County Hospital - Stara Zagora and 
Rehabilitation Center "Kinesi - 3" - Stara Zagora. Her long academic career started in 1996 as 
a Lecturer at the Medical College at the Trakia University - Stara Zagora, and since 2009 she 
has been a Senior Lecturer. In 2014 she acquired the academic position "Associate Professor" 
at the Department of “Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and 
Sports” at the Faculty of Medicine of the Trakia University - Stara Zagora, and since 2015 has 
held the position of Head of the same department.



Scientific Research activity

The total publishing activity of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva includes 76 scientific 
works, of which 1 monograph, 4 books, 4 scientific papers in refereed journals with impact 
factor, 34 in non-refereed international journals, 18 in non-refereed Bulgarian journals, 19 in 
non-referred proceeding books from scientific forums and 50 scientific papers reported at 
congresses, conferences, etc.

A list of a total of 81 citations is attached to the set of documents - 2 in journals with 
an impact factor, 28 in non-referred international journals, 36 in non-referred Bulgarian 
journals and 15 citations in monographs.

Participations as a leader of 1 research project and participation in 4 more research 
projects, 1 university and 2 nationally funded projects are indicated and accompanied by the 
respective documents.

Assoc. Prof. Ruska Paskaleva is a scientific supervisor of two successfully 
graduated and two continuing their education doctoral students.

The analysis of the publications of Assoc. Prof. Ruska Paskaleva and the presented 
reference for the original scientific contributions reveal a wide range of scientific interests, 
covering current significant problems in the field of public health and are entirely on the topic 
of the announced competition. Thematically, they are oriented in several main areas of 
scientific development.

The first field of scientific development, to which the monographic work is 
dedicated, is related to the functional diagnosis, prevention and treatment of postural 
impairments and spinal defonnities in preschool children. Here are considered the 
possibilities for early diagnosis and application of kinesitherapy for the prevention of postural 
impairments, and rehabilitation programs and algorithms in children with various postural 
disorders and spinal deformities are presented.

A large number of scientific publications address issues related to the practical 
education and clinical practice of students in specialty "Medical Rehabilitation and 
Ergotherapy". On the basis of research on the motivation for learning and in connection with 
the professional realization of the students, updates of curricula have been made, the effect of 
the application of a number of changes and innovations in their theoretical and practical 
training has been introduced and evaluated; the role of the mentor and the medical team in the 
education during the clinical practice of the students is determined.

Several reports analyze the factors and functional disorders associated with 
overweight and obesity and consider the possibilities of comprehensive rehabilitation in the 
fight against obesity in children and adolescents.

Much of the scientific papers are devoted to the role of kinesitherapy, ergotherapy 
and art-therapy as part of a complex rehabilitation approach to stimulate physical activity and 
to improve the quality of life in elderly, such with diabetes and children with cerebral 
disorders. The place and role of art-therapy in the education of students* and in clinical



practice, and for stimulating the psycho-emotional and motor development of children of 
different ages are considered.

Three of the publications present possibilities for the application of kinesitherapy in 
patients with hydradenitis suppurativa, in order to overcome complications and improve the 
quality of life of patients.

Two of the scientific reports are devoted to kinesitherapy in the recovery of women 
in the postpartum period after a normal birth and caesarean section.

Several publications have addressed the issues of kinesitherapy in the recovery of 
patients with musculo-sceletal injuries and disorders.

The reflection of Covid - 19 pandemic on the way of life and training of students in 
the specialty of “Medical Rehabilitation and Ergotherapy” also finds a place in the scientific 
papers.

A number of reports concerning case studies have been published, which highlight 
the diverse interests and practical orientation of the candidate's research and have a significant 
practical contribution.

Teaching activity

Assoc. Prof. Ruska Paskaleva is an established specialist with extensive academic 
experience. Her teaching experience is a total of 25 years, of which 18 years at the Medical 
College at the Trakia University - Stara Zagora and 7 years at the Medical Faculty of the same 
university.

The main disciplines in which she teaches are Kinesitherapy, Therapeutic Massage, 
Kinesiology, Pathokinesiology, Ergotherapy and Ergonomics, MMT, Specialized Techniques 
in KT, Prevention and Rehabilitation with Therapeutic Balls, Medical Rehabilitation and 
Ergonomics, etc., and her annual academic workload in the recent years significantly exceed 
the requirements. With her active scientific work, participation in projects, scientific forums 
and additional qualification courses with licensed lecturers, the candidate significantly 
develops her academic and professional practice.

Along with her teaching activity, Assoc. Prof. Ruska Paskaleva actively participates 
in the development and review of educational materials for compulsory and optional 
disciplines, included in the curriculum of the Medical College and the Medical Faculty at the 
Trakia University; in writing manuals, textbooks, monographs and other materials in 
connection with the education of students in specialty "Medical Rehabilitation and 
Ergotherapy" and "Rehabilitator"; in reviewing articles in renowned Bulgarian and foreign 
journals and monographs; in the Commission for Scientific Activity of the Medical College at 
the Trakia University; in postgraduate courses and seminars. The above demonstrates her 
exceptional professional commitment.



CONCLUSION

Assoc. Prof. Ruska Paskaleva is a distinguished and proven teacher, characterized 
by high professionalism, broad scientific interests and teamwork skills. She has long-term 
clinical, practical, research and academic experience.

The competitive materials and scientific work, presented by the candidate 
Assoc.Prof. Ruska Paskaleva, meet and significantly exceed the requirements for the 
academic position "Professor" according to the Development of Academic Staff in the 
Republic of Bulgaria Act, the Regulations for its application and the Regulations for the 
development of the academic staff of Trakia University - Stara Zagora. The topic of the 
publications is in accordance with the topic of the announced competition. No reports of 
plagiarism have been reported and no such cases have been identified.

Based on the above, I give a positive opinion and I want to propose to the 
Distinguished Members of the Scientific Jury to vote positively and award Assoc. Prof.Ruska 
Vasileva Paskaleva the academic position "Professor" in "Theory and Methodology of 
Physical Education, Sports Training and Kinesitherapy (kinesitherapy, medical rehabilitation 
and ergotherapy) ", field of higher education 7. "Health and Sports", professional field 
1 A."Public Health", for the needs of the Department of "Medical Rehabilitation and 
Ergotherapy, Physical Medicine and Sports" at the Faculty of Medicine at the Trakia 
University - Stara Zagora.

Sofia
17.11.2021

Prepared the statement:
/Assoc. Prof. Lyubo


