
СТАНОВИЩЕ 

От: доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова, катедра „Аграрна икономика”, 

Икономически университет-Варна 

Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна 

специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост “ 

1. Информация за конкурса: 

Конкурсът е обявен 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 

е назначено научно жури в състав: 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

За участие в конкурса се е явил един кандидат – ас. д-р Анастасия Мостова, преподавател 

във Висше училище по мениджмънт - Варна. През 2012 г. защитава докторска степен, 

дисертация в областта на логистиката на селскостопанския бизнес“ През периода 2010-2013 

и 2016-2017г. работи в Днепропетровския държавен аграрен и икономически университет 

като асистент, работи и като старши преподавател от 2017 г.  в катедрата по международен 

маркетинг в университета „Алфред Нобел“ (Днепър, Украйна). През 2020 г. защитава 

докторска дисертация по икономика на тема: “Държавна стратегия за продоволствена 

сигурност: теория, методология, практика“. Още от 2017 г. От 2021 г. работи като 

преподавател в катедрата по международни икономически отношения и регионални 

изследвания в Университета по митници и финанси (Днепър, Украйна). Кандидатката е 

победител в регионален конкурс за млади учени“ Най-добър млад учен от Днепропетровска 

област“. Тя е и координатор на курса „Стратегии на дигиталния пазар в Европейския съюз: 

формиране и развитие“ по проекта Жан Моне в Украйна. 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

За участие в конкурса ас. д-р  Анастасия Мостова представя една самостоятелна монография 

- Mostova A.D. (2019). Stratehichne zabezpechennia prodovolchoi bezpeky, Ukrainy [Strategic 

ensuring of food security of Ukraine]. Kharkiv: Drukarnia Madryd. 312 p., ISBN 978-617-7845-

34-7, която и носи 100 точки в конкурса, една монография в съавторство и 15 статии и 

доклади, които и носят още 200 точки в конкурса за доцентура. Част от статиите и докладите 

са в научни издания, рефирирани и индексирани в световноизвестни бази данни с висока 

научна стойност, а други са в в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове. Кандидатката има и 10 цитирания на нейни 

научни публикации, които и носят общо 55 точки за конкурса за доцентура. и шест 

цитирания. Голяма част от публикациите на кандидатката за доцент са посветени на 

стратегиите в бизнеса свързан с хранително вкусовия сектор, съвременните проблеми 

свързани с продоволствените кризи и начините за тяхното разрешаване.Представената от 

кандидата карта за изпълнение на количествените изисквания по конкурса за доцент 

показва, че е надвишен общия задължителен обем точки, който се изисква за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, като същевременно изпълнява 



всички специфични изисквания по различните раздели. Всичко това показва, че  главен 

асистент  д-р Анастасия Мостова е изпълнила основните изисквания, необходими за участие 

в този конкурс. 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  

Ас. д-р Анастасия Мостова е водила занятия в различни университети и държави, а също и 

в различни направления и преподавани дисциплини. Тя започва своята преподавателска 

дейност още през 2010 г и я продължава и до днес. Има достатъчно натрупан опит във 

воденето на семинарни часове и заниатия. Всичко това показва отлична професионална 

подготовка, компетентност и научно развитие, които са важни професионални аргументи за 

участието  й в този конкурс. 

5. Кратка характеристика на представените научни 

трудове/публикации 

Ас. д-р Анастасия Мостова представя като основен хабилитационен труд 

научната монография Mostova A.D. (2019). Stratehichne zabezpechennia prodovolchoi bezpeky, 

Ukrainy Kharkiv: Drukarnia Madryd. 312 p., ISBN 978-617-7845-34-7. Основната цел на 

изследването е да се представят насоки за стратегическия  подход при управление и 

стратегическо осигуряване на продоволствената сигурност на Украйна. В монографията е 

проучена и систематизирана наличната научна литература, отнасяща се до спецификата и 

развитието на стратегическия подход при управление. На основата на критичния анализ на 

литературните източници са изведени основните концепции и стратегически насоки за 

развитие на продоволствената сигурност в Украйна. Разработена е теоретична 

конфигурация на организационно-икономическия механизъм за разработване и изпълнение 

на държавната стратегия за продоволствена сигурност, представени са методологичните 

основи за разработване на държавните стратегии за продоволствена сигурност, като се 

използва балансирана карта на показатели на социално-икономическото развитие в 

страната. Авторът предлага конкретен стратегически подход за определяне на 

продоволствената сигурност в Украйна.  

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на кандидата: 

Обстойният преглед на представените научни трудове на ас. д-р Анастасия Мостова показва 

няколко основни неща: 

1. Представените научни трудове на кандидата показват нейното високо научно развитие и 

отлична професионална компетентност; 

2. Доразвити са и съществено допълнени основни концепции от теорията  на 

стратегическото управление и стратегическото осигуряване, свързани с продоволствената 

сигурност; 

3. Допълнителни полезни и актуални резултати има при изследването на организационите 

основи на изграждането на информационата система за мониторинг на стратегията на 



продоволствената сигурност на държавата Украйна. Предложенията на автора са насочени 

към формиране на национална стратегия за продоволствена сигурност, която в съвремените 

условия е повече от значима. 

4. Надградени са теоретико-методологичните основи на продоволствената сигурност на база 

на цялостен анализ на външната и вътрешна среда и са предложени интегрални показатели 

за оценка на състоянието на аграрно промишленото производство в Украйна. Предложената 

методология идентифицира слабостите и заплахите за устойчивото продоволствено 

осигуряване, обосновава конкретно и стратегически насоки на разпределение на ресурсите 

и създава възможност за прилагане на мониторинг за изпълнението на стратегите свързани 

с продоволствената сигурност на страната. 

5. Научните трудове на кандидата предлагат методически подход за оценка на нивото на 

продоволствената сигурност на държавата на база на интегралния индекс. Избрания индекс 

изчислява показателите за обемите на продоволствената сигурност и тяхната корелация с 

потребителското търсене  на храни, както и зависимостта от внос и осигуряване на само 

производство в хранителния сектор. Това от своя страна позволява да се оптимизират 

държавните ресурси и да се направи по-правилна преценка относно продоволствената 

сигурност на страната и нейното постигане в един по-дългосрочен план. 

6. Предимство и принос на кандидатката е предложения от нея методически 

инструментариум за измерване на слабите места и заплахите за продоволствената сигурност 

на държавата. На базата на него се изчисляват коефициентите на загуби, които показват 

процентното намаляване на резултатните показатели за хранителна независимост, както и 

рисковите фактори за намаляване на обема на производството, потреблението, рисковете за 

увеличаване на вноса и недостигът на износ.  

7. Основни критични бележки и препоръки към ас. д-р Анастасия Мостова 

Единствената критична бележка е свързана с методическия инструментариум, който в 

приносните моменти кандидатката за доцент е посочила само като инструментариум за 

анализ на заплахите, но всъщност той обхваща и анализ на слабите места, тъй като 

коефицента на загуби може да бъде изменен не само от външни фактори, но и от вътрешни, 

а тогава те не са заплахи, а са слаби места в осигуряване на продоволствената сигурност на 

държавата. 

Моята основна препоръка  към канидатката за доцент е насочена към нейните бъдещи 

професионални планове - те биха могли да бъдат фокусирани върху поемане на по-

съществени административни позиции в рамките на университета по мениджмънт във 

Варна, така че нейните значими публикациони активи и придобития професионален опит да 

съдействат в още по-голяма степен за подобряване на научния имидж на институцията.  

Тази забележка и препоръка не намаляват моето положително отношение и висока 

позитивна оценка за цялостната научна дейност на ас. д-р Анастасия Мостова и нейната 

активна преподавателска дейност. 

 



8. Заключение 

Вземайки под внимание професионалните качества и научните изследвания на ас. д-р 

Анастасия Мостова, нейната научна продукция, интересните и предложени разработки и 

разнообразна преподавателска дейност, категорично препоръчвам на Уважаемите членове 

на научното жури да изберат ас. д-р Анастасия Мостова за академичната длъжност „доцент“ 

по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и 

управление на хранително-вкусовата промишленост “ 

01.10.2022, Варна                                                           Подпис: ……………………………….. 

доц. д-р Гергана Славова 


