
С Т А Н О В И Щ Е 
 

От доц. д-р Милен Велчев Велев, Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“- Бургас, член на научно жури в конкурс за заеманe на 

академична длъжност  ”ДОЦЕНТ”, определено със заповед № 6/26.09.2022 

на Ректора на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, в област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление 

на хранително-вкусовата промишленост“, ДВ, бр. 60/ 29.07.2022 г. 

 

Кандидат: ас. д-р Анастасия Мостова 

 

I. Обща характеристика на научната и научно-приложната 

продукция на кандидата 

I.1. Общо описание на представените материали (монографии, 

учебници, статии, доклади, проекти и др.) по изследователски области 

 

Ас. д-р Анастасия Мостова участва в конкурса за доцент с 17 бр. 

публикации. От представените публикации 14 са самостоятелни разработки.  

Сред представените публикации следва да се откроят: 

 

✓ Едно самостоятелно монографично изследване:  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. 

✓ Три статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (1 

самостоятелна и 2 в съавторство): Mostova A. (2017). A methodological 

approach to the strategic analysis of food security. Baltic Journal of 

Economic Studies, Vol. 3, No 5. Riga: Publishing House “Baltija 

Publishing”. р. 319-328, ISSN 2256-0742. Mostova A., Kliuchnyk R., 

Remizantseva K. (2022). Strategic Directions of Ensuring Food Security of 

Ukraine in the Context of Economic Integration. Economic Studies Journal 

(Ikonomicheski Izsledvania), 31(4), pp. 166-179, ISSN 0205-3292. 

Shevchenko, V., Taranenko, I., Yaremenko, S., Mishustina, T., Poprotskyy, 

O., & Mostova, A. (2022). Trends in Digital Marketing in the Context of 

Information Society Development. Postmodern Openings, 13(2), 448-460, 

ISSN 2068-0236. 

✓ Публикувани глави от колективни монографии: Mostova A.D. (2017). 

Theoretical and Methodical Aspects of Assessing the State of Food 

Security of the Country. Management of Modern Socio-Economic Systems. 

Kaunas : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Vol. 1. Рp. 134–149, ISBN 

978-9934-8643-5-3. Mostova A.D. (2019). The European Experience of 

State Regulation of Food Security. Strategic Management: Global Trends 

and National Peculiarities. Kielce: Publishing House “Baltija Publishing”, 

Pp. 94–107, ISBN 978-9934-571-92-3. Mostova A.D. (2022). Conceptual 

Principles of Strategic Ensuring of Food Security in the System of 

Implementation of the Sustainable Development Goals of Ukraine until 

2030. Theoretical Foundations in Economics and Management. Boston : 

Primedia eLaunch. Pр. 99-133, ISBN 979-8-88722-618-7.  
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Освен посочените седем публикации, кандидатът участва в конкурса с 

10 статии и доклади, публикувани в реномирани научни издания в чужбина.  

Прочитът на тези разработки ясно показва, че са изследвани 

интересни, актуални и същевременно сложни и значими проблеми от 

икономическата теория и практика. Качеството на самите публикации 

разкрива, че кандидатът за академичната длъжност „доцент“ се доказва като 

много добър изследовател, умеещ да идентифицира проблемите, да ги 

анализира и на тази основа да формулира изводи и обосновава научни идеи. 

Ас. д-р Анастасия Мостова участва в 21 научни конференции в 

чужбина (в т.ч. 14 в Украйна и в Италия, Австрия, САЩ, Литва, Белгия, 

Чехия, Полша). 

 

I.2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

преподавателска дейност на кандидата 

В научната и научно-приложната дейност на ас. д-р Анастасия 

Мостова е налице последователност, логичност, приемственост, научна 

коректност и конструктивност. Проличава нейният траен интерес към 

изследването на научния проблем за стратегическото осигуряване на 

продоволствената сигурност на държавата. Прави впечатление добрата 

литературна осведоменост, успешното използване на най- съвременни 

изследователски подходи при формулиране и доказване на научните тези.  

На тази основа проличава личният принос на ас. д-р Анастасия 

Мостова, изразяващ се в задълбочено изследване, творческо осмисляне и 

доразвиване на теорията и методологията в областта на икономиката и 

управлението на хранително-вкусовата промишленост.   

Преподавателската дейност на ас. д-р Анастасия Мостова е свързана с 

интересите й в областта на маркетинга, маркетинг в социалните мрежи, 

съвременни маркетингови технологии (Интернет маркетинг), дигитален 

маркетинг, маркетинг на услугите, маркетингови основи на 

предприемаческата дейност и др.  

Представена е справка за научни ръководства, от която е видно, че 

към 01.09.2022г., ас. д-р Мостова е научен ръководител на 24 успешно 

защитили дипломанти в Alfred Nobel University, Ukraine.  

 

ІІ. Количествена характеристика на научната продукция на 

кандидата 

Справката за изпълнение на минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“, според приложението към чл. 

1а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, показва следното: 

Група А - Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ – 50 точки.  

Група В - Хабилитационен труд – монография - 100 точки.  

Група Г –  200 точки 

Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Scopus 

или Web of Science) – 3 бр.- 45 точки. 
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Статии и доклади, публикувани в реферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 10 бр. – 95 

точки.  

Публикувана глава от колективна монография- 3 бр. – 60 точки.  

Група Д –  55 точки 

Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 

1 бр. - 10 точки. 

Цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране- 9 бр. – 45 

точки.  

Това показва, че ас. д-р Анастасия Мостова изпълнява количествените 

характеристики на наукометричните показатели- от общ брой минимални 400 

точки, тя изпълнява 405 точки.  

 

III. Оценка на резултатите и научния принос на кандидата  

Съгласно представената справка от ас. д-р Анастасия Мостова, 

основният научен принос е свързан с разработването на ново решение на 

научния проблем за стратегическото осигуряване на продоволствената 

сигурност на държавата. Научните и научни и научно-приложни приноси са 

групирани в няколко основни направления:  

Монографията (1) и статиите (6, 14) съдържат разработена теоретична 

конфигурация на организационно-икономическия механизъм за разработване 

и изпълнение на държавната стратегия за продоволствена сигурност. 

Монографията (1) и статиите (5, 8) представят методологичните 

основи за разработване на държавна стратегия за продоволствена сигурност, 

като се използва балансирана карта на показателите на социално-

икономическото развитие, които са обосновани в съответствие с основните 

етапи на стратегическото планиране. 

Монографията (1) и статия (11) включват организационните основи на 

изграждането на информационна система за мониторинг на стратегията за 

продоволствена сигурност на държавата. 

Монографията (1) и статия (6) разглеждат усъвършенстването на 

концептуално-категориалното поле на икономическата теория от гледна 

точка на задълбочаване на научната основа на държавната продоволствена 

сигурност чрез изясняване съдържанието на дефиницията на „стратегия за 

продоволствена сигурност“. 

Монографията (1) и статия (2) разглеждат теоретико-

методологическите основи на стратегическия анализ на продоволствената 

сигурност на държавата на базата на цялостен анализ на външната и 

вътрешната среда. 

Монографията (1), колективната монография (15) и статията (9) 

предлагат методическия подход за оценка на нивото на продоволствената 

сигурност на държавата на базата на интегралния индекс. 

В монографията (1) е представен методическият инструментариум за 

измерване на заплахите за продоволствената сигурност на държавата. 

Монографията (1), колективната монография (17) и статията (12) 

разглеждат концептуалните основи на стратегическото осигуряване на 

държавната продоволствена сигурност в системата за реализиране на Целите 

за устойчиво развитие на Украйна за периода до 2030 г. 
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Обосновани са стратегическите насоки за осигуряване на 

продоволствената сигурност на Украйна в условията на икономическа 

интеграция (монография (1), колективна монография (16) и статии (3, 7, 10)). 

Разработен е методологичният подход (монографията (1) и статия (3) 

за оценка на устойчивостта на пазара на селскостопански храни въз основа на 

система от показатели за стабилност на производството, недостиг на храна, 

ефективно търсене и балансирана диета. 

Разработен е описателен дизайн на организационния механизъм за 

управление на пазара на селскостопански храни (статия 12) в системата за 

гарантиране на продоволствената сигурност на държавата. 

Статии (4, 13) допринасят за маркетинговите аспекти на развитието на 

аграрните и хранителните пазари в контекста на цифровизацията и 

икономическата интеграция на базата на иновативно развитие, подкрепа на 

малките и средни предприятия като основни двигатели на социално-

икономическото развитие и формиране и прилагане на стратегията за 

продоволствена сигурност. 

Приемам всички изведени приносни моменти от кандидата. Считам, 

че те са лично дело на автора и са актуални и значими за теорията и 

практиката и биха могли да се отнесат преди всичко към обогатяване, 

конкретизиране и прецизиране на съществуващи научни знания. Тук могат да 

се откроят приносите, свързани с разрешаване на научни и научно-

методически проблеми и формулиране на научно-практически препоръки за 

разработване и прилагане на стратегията 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. 

От представената в документите на ас. д-р Анастасия Мостова справка 

за цитиранията на кандидата в публикации на други учени се установява, че 

тя е цитирана общо 10 пъти, в т.ч. 9 бр. в нереферирани списания с научно 

рецензиране, 1 бр. цитиране в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране.  

От тук може да се направи изводът, че публикациите на ас. д-р 

Мостова са добре известни и познати на научната общност. 

 

IV. Оценка на оригиналността на представените трудове и на 

достоверността на представените научни данни 

Публикациите на ас. д-р Анастасия Мостова са посветени на 

интересни, актуални и сложни икономически проблеми. Това позволява в по-

голяма степен да се демонстрира задълбоченост, да се приложи по-силна 

научна аргументация и да се открои по-убедително личното мнение.  

Считам, че представените трудовете са оригинални и достоверни и не 

съм установил случаи на плагиатство.  

 

V. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки. Позволявам си да дам на кандидата за 

академичната длъжност  „доцент” препоръка: 

Поради актуалността на темата, в бъдеще да продължи и разшири 

обхвата на научните си изследвания по проблематиката, свързана със 

съвременните аспекти на стратегическото осигуряване на продоволствената 

сигурност, като насочи внимание към приложимостта на получените 

резултати за различните държави, включително и за България. Да споделя 
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постигнатите резултати в повече публикации - същите биха били полезни за 

множество научни организации, институции, органи на държавната власт, 

както в България, така и в чужбина.  

Препоръката ми не е от такова естество, че да променя общото ми 

положително мнение за научноизследователската работа на ас. д-р Анастасия 

Мостова. Тя представлява по-скоро насока за разширяване на творческия 

хоризонт. 

 

VІ. Заключение 

Като обобщение, изразявам своята висока положителна оценка за 

научно-изследователската работа на ас. д-р Анастасия Мостова. Считам, че 

разработваните проблеми са актуални за теорията, необходими и полезни за 

практиката. Изпълнени са всички предвидени в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и в съответните правилници 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

В качеството ми на член на научното жури с убеденост заявявам, 

че гласувам положително, ас. д-р Анастасия Мостова да заеме 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в област на висше образование: 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. 

Икономика, научна специалност „Икономика и управление на 

хранително-вкусовата промишленост“.  

 

 

 

Дата                                                   Член на научното жури: 

31.10.2022 г.                                                                         доц. д-р Милен Велев 

 

             


