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                                РЕЦЕНЗИЯ  
 

 

От: проф. д-р Лина Георгиева Анастасова, Бургаски Свободен Университет, 

Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг“ 

  

Относно: конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика, научна 

специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата 

промишленост“ публикуван в „Държавен вестник” бр. 60/ 29.07.2022. 

 

Основание за представяне на рецензията 

 

 Участвам в научното жури с рецензия на основание на заповед №6/26.09.2022 

на Ректора на Висше училище по мениджмънт (VUM), гр. Варна. 

 

1. Информация за кандидатите в конкурса  

 

   Единственият кандидат по конкурса за доцент в професионално направление 3.8. 

Икономика, научна специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата 

промишленост“, обявен от Висше училище по мениджмънт, гр. Варна е ас. д-р 

Анастасия Мостова, която е родена в село Магдалиновка, Днепропетровска област 

(Украйна). През 2004 г. кандидатът по конкурса завършва средно образование с 

отличие в Магдалиновка, през 2004 г. д-р Мостова постъпва в Днепърския национален 

университет по железопътен транспорт „Академик В. Лазарян“, специалност 

„Икономическа кибернетика“ и през 2009 г. се дипломира по икономика-

програмиране. През периода от 2009-2012 г. тя е  аспирант в Днепропетровския 

държавен аграрен и икономически университет, като през 2012 г. защитава докторска 

степен, а дисертацията й е в областта на логистиката на селскостопанския бизнес. 

Трудовият път на д-р Анастасия Мостова започва през 2008-2010 г. като икономист 

в Home Credit Bank PJSC в Днепър (Украйна). По-късно, от 2011-2012 г. е работила  

като финансов мениджър на Alef Corporation в Днепър (Украйна), а през 2013 г. се 

премества в Киев и работи като икономист-аналитик в K.A.N. Компания за развитие. 

През 2014 г. кандидатът по конкурса работи като консултант по управленски 

технологии в компании INTALEV, CITIS. Академичният път на д-р Анастасия 

Мостова започва през 2010 година, като през 2010-2013 г. и 2016-2017 г. е работила  в 
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Днепропетровския държавен аграрен и икономически университет като асистент, след 

това като старши преподавател в катедрата по информационни системи и технологии. 

От 2017 г. д-р Мостова работи като старши преподавател и доцент в катедрата по 

международен маркетинг в университета „Алфред Нобел“ (Днепър, Украйна). След 

защитаване през 2020 година на докторска дисертация по икономика на тема 

„Държавна стратегия за продоволствена сигурност: теория, методология, практика“, от 

2021 г. кандидатът по конкурса работи като професор в катедрата по международни 

икономически отношения и регионални изследвания в Университета по митници и 

финанси (Днепър, Украйна). 

Д-р Анастасия Мостова има в биографията си и много други активности свързани с 

различни научно-изследователски дейности и инициативи. Тя е постоянен член на 

журито на Всеукраинския конкурс на студентски научни разработки по маркетинг от 

2020 до 2022 година, а от 2020 г. тя е член на обществената организация „Асоциация 

на маркетолозите на Украйна“. Д-р Мостова е с 2 отличия- през 2018 и 2020 година-  

на регионалния конкурс за млади учени „Най-добър млад учен от Днепропетровска 

област“ и участва в проекта „Жан Моне“ в Украйна, където е координатор на курса 

„Стратегия за дигитален пазар в Европейския съюз: Формиране и развитие“. Д-р А. 

Мостова владее украински, английски и руски езици, което улеснява четенето на 

публикации на различни езици в оригинал. 

 

2. Изпълнение на минималните национални и допълнителни университетски 

изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент”  

 

         Кандидатът по конкурса д-р Анастасия Мостова е представила СПРАВКА за 

изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2Б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ 

, както и според изискванията на Правилника на ВУМ съгласно чл. 14 ,ал.1 (т.1,2, 3, 

4 и 5), според която на основа на представените документи, кандидатът по 

конкурса д-р А. Мостова е събрала 405 точки и с тях надвишава минималните 

количествените изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, а 

именно: при Група А- 50 точки, Група В- 100 точки, Група Г- 200 точки и група Д- 

55 точки. Научните публикации на кандидата по конкурса в реферирани и 

индексирани в световни бази данни са 3, от които една самостоятелна и 2 в 
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съавторство. Тя има 10 публикации в издания с научно рецензиране като 

преобладаващата част от тях са в украински издания, а положителен факт е, че 9 са 

самостоятелни. Кандидатът в конкурсае д-р А. Мостова има и 3 глави в колективни 

монографии на английски език, а що се отнася до цитиранията, тя е представшила 

доказателства за 10 цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране.  

 

3. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 
 

От представената справка за аудиторната заетост на ас. д-р А. Мостова за 

последните четири учебни години представена от Алфред Нобел Юнивърсити става 

ясно, че кандидатът по конкурса има обща натовареност от 1380,75 часа за 4 

академични години, което отговаря на нормативните изисквания на ЗРАСРБ. Тя е 

преподавала през този период множество дисциплини, една част от които са били 

задължителни, а другите избираеми: Инфраструктуря на стоковия пазар, 

Маркетингови комуникации II, Интернет макетинг, Маркетинг, Основи на 

маркетинг мениджмънта, Интегриран маркетинг, Маркетинг на услуги, Маркетинг 

в социални мрежи, Регионална икономика и Дигитален маркетинг. От пролетта на 

2022 година д-р Мостова е назначена на длъжност асистент в Университета, за чиито 

нужди е обявен конкурсът.  

Към документите е представена и справка на английски и български език за 

дейността  на д-р А. Мостова по отношение на осъществяване на научно ръководство, 

от която е видно, че кандидатът по конкурса е ръководил 24 успешно защитили 

дипломанти в специалност „Маркетинг“.  

 

4. Оценка на научните трудове и научно-изследователската активност на 

кандидата  

 

4.1.Обща характеристика и тематични направления в научните публикации и   

изследвания на кандидата  

 

Безсъмнено важен елемент от академичната дейност на един университески 

преподавател е научната му продукция и научно-изследователската му активност и 

интереси. Извън публикациите по темата на дисертационния труд според 
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предоставената информация, кандидатът по конкурса  има общо 17 представени за 

рецензиране публикации: 1 самостоятелна монография, 3 глави в колективни 

монографии, 13 статии и доклади на украински и английски езици представени на 

различни конференции в Украйна и чужбина. Представените за рецензиране 

монографии са, както следва:  

Anastasiia Mostova, Strategic Ensuring of Food Security of Ukraine, Kharkiv, Drukarnia 

Madryd, 2019. 311 с., самостоятелна монография  

Глава “Theoretical and Methodological Aspects of Assessing the State of Food Security 

of the Country” в колективна монография „Management of Modern Socio-economic 

systems, Lithuania, 2017 

 Глава ”The European Experience of State Regulation of Food Security, в колективна 

монография „Strategic Management:Global Trends and National Peculiarities, 2019 

 Глава „Conceptual Principles of Strategic Ensuring of Food Security in the System of 

Implementation of The Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030, в колективна 

монография „ Theoretical Foundations in Economics and Management”, Boston, 2022.  

 

Тематични направления в научните публикации и изследвания на кандидата  

 

По-задълбочен прочит и преглед на научните разработки и публикации на 

кандидатa д-р Мостова показва, че те могат да бъдат обобщени в 3 по-агрегирани 

групи, като около 2/3 от научните й трудове попадат в първите две от тях: 

- 1-ва група: публикации относно стратегическите аспекти на разработването и 

поддържането на стратегия за продоволствена сигурност на Украйна, стратегическите 

насоки за гарантиране на сигурността в контекста на икономическата интеграция, 

разработването на балансирана карта с показатели за продоволствена сигурност, 

стратегическите аспекти на държавата икономическо развитие и др. 

- 2-ра група: публикации в областта на методологическите аспекти на 

стратегическия анализ при формирането на продоволствена стратегия, 

инструментариум за оценка на състоянието на украинската продоволствена сигурност 

и др. 

-3-та група: публикации по актуални проблеми на маркетинга: съвременни 

видове иновативен маркетинг в дейността на предприятията и тенденции в дигиталния 
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маркетинг в контекста на съвременното информационно общество. 

Всички публикации се отличават с много добър научен стил, с голям обем 

проучена и анализирана информация и отлично оформление, както и с много добро 

ниво на на владеене на английски език.  

Участие с доклади в научни конференции  

Съгласно представената справка за научно изследователската активност и 

участието на кандидата по конкурса в научни конференции, д-р Анастасия Мостова е 

участвала в 21 научни форуми- 14 в Украйна и 7 в чужбина, като прави положително 

впечатление участието в конференции в разнообразие от държави- Белгия, Австрия, 

Италия, САЩ,  Чехия, Литва и Полша, а публикациите са освен на украински и на 

английски, и немски езици.  

 

  4.2. Оценка на монографиите като самостоятелен обект на рецензиране 

 

Кандидатът по конкурса е представил за рецензиране самостоятелната 

монография на украински език „Stratehichne zabezpechennia prodovolchoi bezpeky 

Ukrainy [Strategic ensuring of food security of Ukraine]. Kharkiv: Drukarnia Madryd, ISBN 

9786177845347, 2019. Монографията е посветена на изследването на проблемите на 

продоволствената сигурност на Украйна в контекста на интеграционната перспектива 

на страната. Силна страна на монографичния труд е задълбоченият преглед на 

литературата по проблема, като са цитирани 265 източника, голяма част от които 

актуални и на англоезични автори от последните 5-6 години. В нея е направен анализ и 

са идентифицирани научни подходи за формиране и изпълнение на стратегията за 

продоволствена сигурност на държавата, като в същото време са разработени  

методологически принципи на стратегическия анализ на продоволствената сигурност. 

Направена е оценка на тенденциите и перспективите на продоволствената сигурност 

на Украйна и са очертани някои важни стратегически насоки за осигуряването й. 

Считам, че тя съдържа научни и научно-приложни приноси, които са посочени по-

нататък в рецензията.  

 Представените за рецензиране други 3 глави от монографии на ас. д-р  

Анастасия Мостова изследват и разглеждат значими проблеми в сферата на 

осигуряване на продоволствената сигурност на Украйна и съдържат също важни 
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научни приноси- и теоретични и практико-приложни, посочени в съответния раздел на 

рецензията.    

Всичко посочено дотук по т. 3 и т.4 ми дава основание да заключа, че д-р А. 

Мостова покрива напълно изискванията, по които трябва да се направи оценка на 

кандидата съобразно критериите за заемане на кадамичната длъжност „доцент“ 

съгласно ЗРАСРБ и Правилника на ВУМ за прилагането му.  

 

5. Оценка на научните и научно-приложни приноси на кандидата 

 

Научните и научно-приложни приноси на д-р Анастасия Мостова са в сферата на 

разработване и прилагане на стратегия за продоволствена сигурност на Украйна, 

приети за изпълнение от научни институции, организации и органи на държавната 

власт и използвани в учебния процес във висшите училища. 

След задълбочен преглед на представените за рецензиране научни трудове на 

кандидата по конкурса и мнението й относно собствените й приноси, мога да 

отбележа, че приемам без никакви съмнения като важни следните 4 научни и 5 научно-

приложни приноси:  

 

Научни приноси  

1. Разработен е теоретичен модел на организационно-икономическия механизъм 

за разработване и изпълнение на държавната стратегия за продоволствена 

сигурност. Oбосновани са инструментите и системата от показатели за оценка 

на ефективността на нейното изпълнение (#1, #6 и #14). 

2. Разработена е методика за изготвяне на държавна стратегия за продоволствена 

сигурност с помощта на балансирана система за оценка на социално-

икономическото развитие, обоснована в съответствие с основните етапи на 

стратегическото планиране (#1, #5 и #8). Методологията на автора осигурява  

обосновка на целевите индикатори за постигане на стратегически цели и 

разработване на стратегически мерки за продоволствена сигурност в 

съответствие със стратегическите карти. 

3. Постигната е концептуализация и задълбочаване на научната обосновка на 

държавната продоволствена сигурност чрез собствен принос, а именно по-ясно 
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дефиниране на понятието „стратегия за продоволствена сигурност“ за разлика 

от други определения (#1 и #6). 

4. Постигнат е теоретико-методологически принос чрез прилагане на собствена 

методология на автора, която използва система от интегрални показатели за 

оценка на състоянието на агропромишленото производство, състоянието на 

пазара на селскостопански храни, ресурсното осигуряване на селскостопанския 

сектор на икономиката, потреблението и храните (#1 и #2).  .  

     Научно-приложни приноси  

1. Разработен е лесно приложим методически подход за оценка на нивото на 

продоволствената сигурност на държавата на базата на интегрален индекс, който 

позволява да се оптимизират държавните ресурси в зависимост от приоритетните 

направления. Разработеният индекс, за разлика от съществуващите, се изчислява от 

показателите за обемите на производството и тяхната корелация с потребителското 

търсене на храни, зависимостта на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор на 

икономиката от вноса, самозадоволяването с храни и суровини и балансирано хранене 

за социално-икономическите групи от населението (#1, #15 и #9). 

2. Обоснован и представен е методически инструментариум за измерване на 

заплахите за продоволствената сигурност на държавата, което означава изчисляване на 

статистическия коефициент на загубите, който показва процентното намаляване на 

резултатния показател за хранителна независимост, когато рисковите фактори за 

намаляване на обема на производство, потребление и увеличаване на износа и вноса, 

процесът на гарантиране от държавата (#1).  

3. Разработени са организационните основи на изграждането на информационна 

система за мониторинг на стратегията за продоволствена сигурност на държавата чрез 

комплексен софтуерно-технологичен инструмент с функционални и приложни 

подсистеми за аналитична поддръжка и стратегическо планиране (#1 и #11). 

4. Постигнат е научно-приложен принос чрез разработени мерки за поддържане 

на икономическата достъпност на храната за населението въз основа на обосновката на 

програмите за финансово подпомагане и осигуряване на социални гаранции за най-

слабо защитените групи от населението, създаване на система от социални стандарти и 

тяхното поддържане, развитие на семейни ферми, осигуряване на стабилно ниво на 
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заетост на населението, особено в провинцията, което позволява да се повиши 

социално-икономическото развитие на страната и стандарта на живот на населението 

(#1, #17 и #12).. 

5.Разработен е дескриптивен дизайн на организационния механизъм за управление на 

пазара на селскостопански храни от системата за гарантиране на продоволствената 

сигурност на държавата (#12). Механизмът ще улесни балансираното развитие на 

инфраструктурата на пазара на селскостопански храни на нива търговия на едро и 

дребно с храни и селскостопански продукти, складово и транспортно обслужване на 

производители и потребители, обучение за агропромишлено производство. 

В заключение към този раздел бих искала да отбележа, че не приемам 3 от 

посочените от кандидата по конкурса приноси, тъй като в 2 от тях има прирокриване с 

част от други посочени приноси или има доста сходна информация по проблема в  

публикации на други автори, което не ги прави напълно оригинални.  

 

6. Критични бележки и препоръки към кандидата 

 

След споделяне на мнението и оценката ми относно цялостната преподавателска, 

научно изледователска и публикационна активност на д-р Анастасия Мостова нямам 

сериозни критични бележки, но бих отправила 2 препоръки:  

- Да публикува на английски език студия или статия в издание- индексирано в 

световна база данни- на основата на сравнително изследване по проблема за 

чуждеистранния опит на няколко държави относно поддържане на 

продоволствената им сигурност в контекста на целите на устойчивото развитие.  

- Въпреки положителните страни на фокусирането в една основна 

изследователска тема, препоръчвам на д-р Мостова да разнообрази малко 

изследователските теми имайки предвид показания досега от нея отличен 

изследователски потенциал.  

     

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение, кандидатът по конкурса  д-р Анастасия Мостова отговаря 

напълно на условията на чл.24, ал 1 (1,2,3,4,5) от ЗРАСРБ и на чл. 14, ал.1 

(1,2,3,4,5) и ал. 2, ал. 3 и ал.4. от Правилника на ВУМ относно условията и реда за 



 9 

заемане на академичната длъжност „доцент“. Представената и оценена от мен 

учебно-преподавателска, изследователска и публикационна дейност на кандидата и 

високата й професионална експертиза в научната област, в която преподава и пише, 

ми дават основание да изразя своята положителна оценка и да гласувам с пълно 

убеждение за избора на ас. д-р  Анастасия Мостова за заемане на академична 

длъжнаост „доцент“ в професионално направление 3.8. Икономика, научна 

специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост“.  

 

      13.11. 2022 г.  

      Бургас    

                     

 

                                                                          Подпис: .................... 

                                                          

               Проф. д-р Лина Анастасова  

                                                                                 

 

                                                                                          

 

 


