
СТАНОВИЩЕ 

от: доц. д-р Владимир Сашов Жечев,  

доцент по ПН 3.8 Икономика в Икономически университет – Варна;  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ във Висше училище 
по мениджмънт по ПН 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и 

управление на хранително-вкусовата промишленост“;  

назначен за член на журито съгласно заповед №6/26.09.2022 г. на Ректора на 
Висше училище по мениджмънт, гр. Варна; определен за изготвяне на 

становище съгласно решение на журито 
 

1. Обща информация за конкурса  

Изготвил становището: доц. д-р Владимир Сашов Жечев, научна 

специалност „Маркетинг”, ръководител катедра „Маркетинг“ в Икономически 

университет-Варна (ИУ-Варна).  

Основание за написване: участие в състав на научно жури със заповед № 

6/26.09.2022 г. на Ректора на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна и първо 

заседание на научното жури. Цитираната заповед е издадена въз основа на обявен 

конкурс за 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. 

2. Данни за кандидата 

Д-р Анастасия Мостова е единственият кандидат по конкурса. Кандидатът е 

завършил бакалавърска специалност по „Икономическа кибернетика“ в 

Днепропетровски национален университет за железопътен транспорт В. Лазарян. 

Кандидатът получава докторска диплома от Черниговския национален 

политехнически университет по специалност „Икономика и управление на 

националното стопанство“ на 24.09.2020г. (Диплома № 010178).  

От прегледа на автобиографията на кандидата по конкурса прави 

впечатление активното участие в профилирани обучения и специализации, сред 

които се открояват: (1) майсторски клас по „Mind-mapping as a tool for interactive 

learning“; (2) майсторски клас “Excellence in Teaching and Learning“ и (3) стаж по 

„дигитален маркетинг“. Обективно е да се посочат и отличните дигитални умения 



на кандидата (видими в декларираните компетенции в областта на анализа на 

маркетингова среда, създаване и мониторинг на рекламни кампании чрез Google 

Analytics). Д-р Мостова предоставя и информация за участие в международен 

проект (Жан Моне), което е свидетелство за приложението на част от 

научноизследователската работа на кандидата в реална среда. 

3. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ д-р Мостова е 

представила общо 17 публикации със следна структура: 

- Монографии – 1 бр., самостоятелна. 

- Статии и доклади – 13 бр., от които 3 в съавторство. 

- Глави в колективни монографии – 3 бр. (самостоятелни). 

 Декларираните публикации показват предимно самостоятелна 

публикационна дейност. Представените трудове са публикувани от издателства 

на английски и украински език като три от тях са индексирани в световните 

изследователски бази данни (2 в WoS и 1 в Scopus).  

 Публикациите са ориентирани основно към 1 област - продоволствена 

сигурност, но и към други актуални проблеми като: икономическо развитие, 

устойчиво развитие и дигитален маркетинг. По обем, структура и съдържание 

научната продукция на кандидата отговаря на профила на обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Представеният основен монографичен труд е посветен на стратегическото 

обезпечаване на продоволствена сигурност в Украйна в условия на 

интеграционни процеси като се предлагат стратегически действия за запазване на 

ключови позиции.  

4. Научни приноси 

- Обоснована е ролята на продоволствената сигурност и са систематизирани 

мерки и стратегии за постигането на такава. На тази основа са очертани цели и 

задачи за оценка на ефективността на внедряването на стратегия за 

продоволствена сигурност (монографичен труд, публикации 5, 6, 8 и 11); 

- Апробирана е методика за проектиране на стратегическо планиране 

(посредством балансирана карта на социо-икономическото развитие) при вземане 



на мерки за обезпечаване на продоволствена сигурност в условия на 

глобализираща се икономическа среда (монографичен труд, публикации 5 и 11); 

  Цитиранията на научните трудове на д-р Мостова са предимно в издания на 

украински език като се регистрира едно цитиране в издание от сборник от научна 

конференция в България. Прави впечатление, че цитиранията са преимуществено 

в публикации с концептуален характер, но и с висока степен на обвързаност със 

съвременни проблеми на бизнеса.  

5. Преподавателска работа 

Д-р Анастасия Мостова е преподавател в университет „Алфред Нобел“ към 

катедра „Международен маркетинг“ в области като: „Маркетингови 

комуникации“, „Маркетингов мениджмънт“, „Маркетинг на услуги“, „Дигитален 

маркетинг“ и др.  

За последната година, кандидатът има и преподавателска заетост към 

университета по митническа дейност и финанси, Днипро, Украйна. В допълнение 

към преподавателския опит на кандидата е обективно да се добавят и участията в 

разнообразни обучения, които допринасят за качеството на учебно-

преподавателската дейност на д-р Мостова.  

6. Заключение  

Въз основа на запознаването с предоставените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научни и приложни приноси, намирам 

достатъчни основания да предложа д-р Анастасия Мостова да бъде избрана 

на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление  3.8 

„Икономика“, научна специалност „Икономика и управление на 

хранително-вкусовата промишленост“ във Висше училище по мениджмънт.  

 
  

 

13.10.2022г.            Изготвил становището: …………………… 

Варна, България                                        /доц. д-р Владимир Сашов Жечев/
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