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РЕЦЕНЗИЯ 

 

За кандидата за длъжността доцент в конкурс за 

академичната длъжност доцент по професионално 

направление 3.8 Икономика, научна специалност 

„Икономика и управление на хранително-вкусовата 

промишленост“ ас.д-р Анастасия МОСТОВА 

 

 от проф.д-р Веселин Благоев 

Заместник Ректор по Академични стандарти и връзки с бизнеса, 

Висше училище по мениджмънт 

 

 Основание за представяне на тази рецензия е решението 

на академичното жури по обявения конкурс за академичната 

длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика, 

научна специалност „Икономика и управление на хранително-

вкусовата промишленост“, публикуван в „Държавен вестник” бр. 

60/ 29.07.2022, със заповед №6/26.09.2022 на Ректора на Висше 

училище по мениджмънт, гр. Варна, и в изпълнение на чл. 25 от 

ЗРАСРБ. 

 

1. Информация за кандидата   

Ас.д-р Анастасия Дмитривна Мостова е завършила 

Икономическа кибернетика в Dnipro National University of Railway 

Национален Технически Университет по Селско стопанство (Kharkiv 

National Technical University of Agriculture, Kharkiv, Ukraine). Таботила 

е на различни академични длъжности, в т.ч. доцент в Department of 
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професор в Department of International Economic Relations and 

Regional Studios University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine. В 

началото на кариерата си е работила в банка (Home Credit Bank 

PJSC, Dnipro, Ukraine) и във финансова организация в Днипро. Има 

редица публикации, в т.ч. статии и една монография. Преподавала е 

на английски език през по-голямата част от академичната си кариера. 

От 2021 е назначена като асистент във ВУМ.  

 

2. Обща характеристика на кандидата 

 

Представените автобиография и трудове на д-р Анастасия 

Мостова дават основание да се прецени, че кандидатката покрива 

формалните критерии за академичната длъжност доцент, по 

конкурса в който тя кандидатства. Проложените академични 

трудове са основно на макро равнище, повечето от тях областта 

на управлението на хранителните баланси в страната (food 

security). Мостова е представила е една интересна статия в 

областта на иновациите в маркетинга - Modern Types Of Innovative 

Marketing In The Activities Of Enterprises, която е много полезна в 

на микро равнище (например Фиг.1, с.7). Освен статии на тази 

тема, д-р Мостова е представила и монографичен труд на 

украински и английски език от 295 страници, озаглавен Strategic 

Ensuring of Food Security in Ukraine. Както повечето публикации на 

Мостова монографията съдържа теоретични постановки, с 

елементи на практическа методология за разработване и 

реализиране на съответните стратегии за гарнантиране на 

хранителните баланси.   
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3. Оценка на публикациите и получените научни и 

научно-приложни резултати 

  Доколкото може да се прецени на основание на 

публикациите на английски език, трудовете на д-р Мостова имат 

елементи на приноси и обогатяват съществуващата литература. 

По разбираеми причини отделям като много положителна 

статията Modern Types Of Innovative Marketing In The Activities Of 

Enterprises, която е много интересна, в частност Фиг.1 (с.7). 

 

4. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Нямам формални критични бележки към кандидатката за 

участие в конкурса. Естествено е тази оценка да отчита факта, че 

тя се е развивала като учен в друга академична среда. Фактът, че 

е публикувала достатъчен брой публикации на английски език и е 

преподавала на английски език са гаранция, че тя притежава 

необходимите академични и организационни качества да се 

развива в бъдеще в избраната област.  

 

5. Заключение 

  

На основата на направените по-горе преценки и препоръка, 

оценявам кандидатурата на ас. д-р Анастасия Дмитривна Мостова  

за напълно отговаряща на условията за избора й за доцент във 

ВУМ. Предлагам да бъде избрана за доцент  по професионално 
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направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и 

управление на хранително-вкусовата промишленост“. 

Ще гласувам ЗА присъждането на тази академична 

длъжност, което ще потвърдя и в заседанието на Научното жури. 

 

 

София, 14.11.2022      проф. Веселин Благоев 

 

 


