ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

РЕЦЕНЗИЯ
От проф. дсн Духомир Владимиров Минев
Научна специалност – социология
Научна организация – Българска академия на науките
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ЕВУИМ, област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила),
обявен в ДВ, брой 83, от 17.10.2017г.
Кандидат: Баки Хасанов Хюсеинов, доктор по икономика, главен асистент в
Институт за икономически изследвания към БАН.

1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за избор на доцент на ЕВУИМ в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила), със Заповед №
РО2-189/ 06.12.2017г. на Ректора на ЕВУИМ доц. д-р Цветан Коцев, обявен в ДВ, брой
83, от 17.10.2017г., съгласно решение на Академичния съвет /Протокол №11 от
4.10.2017г./, утвърден от Настоятелството /Протокол №16 от 4.10.2017г./ и в
съответствие с чл. 4, ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в Република
България, чл. 2, ал. 2 от Правилника за неговото приложение и с Правилника за
развитие на академичния състав на Висшето училище
Участвам в състава на научното жури за конкурса като рецензент съгласно Заповед
№№ РО2-189/ 06.12.2017г. на Ректора на ЕВУИМ.
2.Информация за кандидата в конкурса
гл. ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов е роден на 13.07.1964г. През 1994-1999г. завършва
СА „Д. А. Ценов" - Свищов, специалност „счетоводство и контрол” с придобита
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квалификация магистър по икономика и счетоводство. През 2014г. става доктор по
икономика в СА „Д. А. Ценов" - Свищов с научна специалност “финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка“ (социално-икономическа закрила).
Други биографични данни - трудов стаж: 1986-1991-общински съветник, община
Никола Козлево, област Шумен; септември 1982 - октомври 1983 - счетоводител и
вътрешно-ведомствен контрол, РПК „23 септември“, с. Никола Козлево, обл. Шумен;
април 1986 - октомври 1991 - нач. отдел Планов и ТРЗ, ПП „Септемврийска слава“, с.
Никола Козлево, обл. Шумен; октомври 1991 - октомври 2006 - кмет с. Църквица, обл.
Шумен; октомври 2006 - май 2009 - зам. министър на МТСП; октомври 2009 - юли 2012
- НС на БСП, директор на дирекция Администрация и финансово-стопанска дейност;
2016-до момента - Европейско училище по икономика и мениджмънт; ноември 2014–до
момента - Институт за икономически изследвания към БАН, гр. София; Юли 2012–до
момента е зам.председател в Комисия за защита от дискриминация, Владее английски,
руски, турски езици.
Като обществено ангажирана личност гл.ас.д-р Баки Хюсеинов е бил председател на
фондация „ Международен център за социална интеграция и застъпничество“( 20092012 г.), а преди това е председател на СНЦ „ Интеграция на малцинствата“( 2006-2009
г). Ръководител на проекти за социална интеграция на уязвими общности.
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност
Данните за изпълнение на количествените изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“ показват, че гл. ас. Хюсеинов отговаря на
минималните условия за участие в обявеният конкурс, а именно: придобита
образователна и научна степен «доктор» по научната специалност « финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка ( Социално – икономическа закрила) през 2014 г.; не
по-малко от две години е заемал академичната длъжност асистент и главен асистент в
Института за икономически изследвания при БАН-от ноември 2014г. до момента.
Автор е на публикуван през 2017 г. монографичен труд, озаглавен «Въздействието на
икономическата криза върху младите хора в България (Издателство EHSEM Publishing,
Пловдив).
4. Учебно–преподавателска работа
Гл. ас. Д-р Хюсеинов има 2 годишен опит в преподаване и обучение на студенти.
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През последната учебна година 2017/2018 г. аудиторната заетост на гл.ас.
Хюсеинов обхваща учебни занятия по 4 дисциплини, като в обучението за
бакалавърска степен е имал 212 часа лекции и 270 часа упражнения. В магистърска
степен 48 часа лекции и 28 часа упражнения. Преподаванате от него дисциплини
обхващат широк кръг от икономически и социални теми като кандидатът е разработил
и чете 4 учебни курсове: 2 за ЕВУИМ: дисциплини: „Европейска икономическа и
социална политика“ и „Мултикултурна бизнес среда“ и 2 за УНСС: дисциплини:
„Публично частни партньорства“ и „Социално осигурителни системи“.
Освен това кандидатът е съавтор на две публикации, които имат характер на учебни
пособия и може да се използват за обучение. Едната от тях е „Методология и
инструментариум за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация”.
Другата публикация е компендиум „Равенство на половете и джендър политики”, който
предоставя базови знания в областта на равнопоставеността на мъжете и жените.
Всичко това представя една значима по обем и интензивност учебно-преподавателска
дейност на кандидата гл.ас. д-р Баки Хюсеинов.
5. Експертна дейност
Освен посочените ръководни длъжности, които е заемал, кандидатът д-р Баки
Хюсеинов има значителна експертна и консултантска дейност. В представената справка
е посочено дългогодишни и многобройни участия като експерт и консултант в
различни комисии, държавни органи, организации.
Бил е член на работни групи, национален координатор на различни инициативи,
дейности и други.
6.Обща характеристика на представените за рецензиране трудове
За участие в конкурса са представени 31 публикации, които включват: 4 монографии,
една от които е самостоятелна; 4 студии; 17 статии и 6 доклада на научни конференции.
Освен това, както личи от представената справка, кандидатът е участвал в 5 научни и
научно- приложни проекти. Информацията за цитируемост показва 1 цитиране на
публикации на гл. Ас. Хюсеинов
Няколко от представените публикации са изключени от рецензираните трудове.
Основание за това е изискването рецензираните трудове за заемане академичната
длъжност „доцент” да са публикувани преди заемането на длъжността гл. асистент,
което в случая означава преди 2014 година, когато кандидатът е заел тази длъжност.
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Според справката 5 статии и 5 доклада на научни конференции са публикувани преди
или през 2014 г.
Освен това не е рецензирана и публикацията „Мониторинг на практиките по
прилагането на антидискриминационното законодателство” (издадена в София през
2016г) поради изискването кандидата и рецензента да не са съавтори. Аз не съм съавтор
в посочената публикация, но съм участвал в подготовката на инструментариума за
социологическо изследване, което е използвано в публикацията. Тъй като това би могло
да се интерпретира като съавторство, (въпреки че в действителност не е така)
посоченият труд не е включен за рецензиране.
В крайна сметка за рецензиране са включени 3 монографии, включително и
самостоятелната монография на кандидата, 12 статии и 1 доклад, представен на научна
конференция. Нека веднага да подчертая, че тези трудове напълно покриват и дори
надвишават минималните изисквания за обем и броя на публикациите.
Съставителската и редакционна дейност на кандидата е представена чрез 4
публикации посочени на стр. 5 от Справката за научно-изследователската, научноприложната и учебно-образователната дейност.
....
5.1.Основни направления в изследователската дейност
Кръгът от научно-изследователски интереси на гл.ас. Хюсеинов обхваща
няколко основни тематични области: изследвания на политики по отношение на
формирането и използването човешкия капитал със специален фокус върху младите
хора; социално уязвими групи и фактори на социалната уязвимост; социална защита на
уязвимите групи чрез политики за управление на основните фактори на социалната
уязвимост, като тук се отнасят главно защита при безработица, защита от
дискриминация и подобряване достъпа до пазара на труда. Значително внимание се
отделя на етническите, възрастовите и половите (и джендър) дименсии на социалната
уязвимост, неравнопоставеността и дискриминацията.
В рамките на тези проблемни полета кандидатът е извършил преглед на обширна
информация, систематизирал е тази информация, направил е обобщения и важни
изводи. Това се отнася по-конкретно за изследваните от него етнически профили на
безработицата и заетостта, както и изследваните от него проблеми (включително и
етнически специфики) на формирането, развитието и използването на човешкия
капитал. Така той стига до изводи, които изглеждат безспорни, например – че
неравнопоставеността при включване и участие в пазара на труда започва от
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неравнопоставеността при формиране на човешкия капитал и в частност –
неравнопоставеността в образованието на децата от различни групи. А това логично го
води до предложението децата от всички етноси, особено тези чийто родители имат
ниско образование, да се обучават от най-ранна възраст в система от ефективни детски
заведения, като средство за ограничаване на генерационното предаване на неравенства
и неравнопоставеност.
Според мен интересна е и работата на кандидата по проблемите на младите хора и
политиките за тяхната защита. Тази част от неговите изследвания е фокусирана главно
върху различните последствия от кризата върху младите хора, като се обръща
внимание на емиграцията и вътрешната миграция, възможностите за нарастване на
престъпността и последствията за демографската динамика и състояние. Посочва се
също и нарастването на неравенствата в заплащането на труда, както и въобще на
неравенствата в доходите, което се свързва с нелегитимни практики, спекулации и
престъпност.

Подчертава

се

(стр.

77

от

монографията

„Въздействието

на

икономическата криза върху младите хора в България”), че възникват сериозни загуби
на човешки капитал поради недостатъци в неговото формиране.
Изследвайки етническите проблеми кандидатът е разгледал социално-демографските
характеристики на етническите групи, социалните неравенства и дискриминацията, въз
основа на етническа принадлежност.
По повод на дискриминацията и защитата от нея кандидатът е използвал национално
социологическо изследване за да идентифицира различни профили и рискове от
дискриминация за различни групи. Изследвал е основни случаи на дискриминация и
причините за нея и , което ми се струва особено важно – извършил е анализ на
Законовата рамка за идентифициране и защита от дискриминация при безработица и в
сферата на заетостта. Интересното проучване на показателите за измерване на степента
на равнопоставеност на половете в заетостта и предлагането на такива показатели, при
определени усолвия може да има определено положително влияние при разработване
на политиките за намаляване на безработицата и повишаване на икономическата
активност.
6.2.Научни и научно-приложни резултати
Представената от гл. Ас Баки Хюсеинов справка за научните приноси отразява
коректно основните приносни моменти в неговите изследвания, въпреки че може да се
отбележат слабости в начина, по който са формулирани приносите – понякога се
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посочва извършена дейност, вместо получен резултат. Тъй като всички са запознати със
справката няма да я представям отново, а ще се спра на някои моменти, които според
мен може да се добавят към посочените от него.
Научни приноси
–

Като значим научен принос бих посочил разглеждането на бедността като
„обществено предизвикано качество” което аз разбирам като политически
конструиран феномен. Това проличава в свързването на бедността и
уязвимостта с неравенствата в доходите, а на самите неравенства – с
нелегитимни практики, спекулации и престъпност.

–

Определен принос е и подчертаването на сериозните загуби при
формирането на човешкия капитал у нас.

–

Може да се добави също така и изводът, че неравнопоставеността при
включване и участие в пазара на труда започва от неравнопоставеността при
формиране на човешкия капитал и в частност – неравнопоставеността в
образованието на децата от различни групи. Предложението децата от
всички етноси, особено тези чийто родители имат ниско образование, да се
обучават от най-ранна възраст в система от детски заведения, за да се
ограничи генерационното предаване на неравенства и неравнопоставеност,
може и да не е върхова иновация, но в нашите условия е добре да се
подчертава отново значението на базисни истини, които днес сякаш са
забравени; .

Научно-приложни приноси
–

Към научно-приложните приноси според мен заслужава да се посочат
изводите и препоръки, по повод на младежките политики;

–

Такъв приносен характер има и проучване на показателите за измерване на
степента на равнопоставеност на половете в заетостта и предлагането на
такива показатели;

–

Според мен е ценна и критиката към някои социологически изследвания,
тъй като може да допринесе за подобряване на тези изследвания, които
наистина се нуждаят от сериозни подобрения. Тук бих отнесъл и
предложенията за подобряване на статистическите наблюдения на някои
процеси чрез въвеждане на допълнителни показатели;

7. Критични бележки и препоръки
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Основната критична бележка, която бих отправил към кандидата е свързването на
проблемите на младите хора главно, дори единствено с кризата от 2008 година. Това е
подход, който широко се прилага в социално-икономическите изследвания, но мисля,
че той до голяма степен замъглява реалните причини за възникналите проблеми, а
когато се замъглява диагностиката, лечението на проблемите се затруднява и отлага. Не
е трудно да забележим, че проблемите, които авторът е идентифицирал и обсъжда се
появиха много преди кризата от 2008 и причините за тях вече бяха възникнали по
време на кризата. Разбира се, това не отрича постигнатото от автора, тъй като
очертаните от него проблеми се дължат както на предходните причини, така и на тези
добавени по време на кризата. Все пак, нарастването на неравенствата, нелегитимните
практики и т.н. не възникнаха по време на кризата.
Втората бележка е свързана с първата – може да се подчертае по-ясно, че самите
политики създават неравнопоставеност и неравенства и ако искаме да отстраним
проблемите би трябвало да се променят действащи политики.
Нещо повече политиките дискриминират, особено ако обърнем внимание на факта, че
често пъти основната причина за дискриминиране не е традиционната дискриминация,
а нещо друго – привилегироването на едни групи, което винаги е за сметка на
депривилегироването на други.
Горното е свързано и с една препоръка към кандидата, на която би могъл да обърне
внимание ако намери за необходимо: струва ми се важно да се проучи дали
законодателството в момента е в състояние да идентифицира един механизъм за
скрита, непряка дискриминация, която се дължи не само и дори не толкова на пряко
отхвърляне на едни индивиди или групи, колкото на привилегиите на други индивиди и
групи.
8. Заключение
Въз

основа

на

изложеното

по-горе,

преценката

ми

за

научноизследователската и преподавателската дейност на гл. Ас. Баки Хюсеинов е
напълно положителна и предлагам на научното жури да избере гл. Ас д-р Баки Хасанов
Хюсеинов за академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.8.
Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила), за нуждите на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
15. 02. 2018 г.
гр. София

Рецензент:
Проф. дсн Духомир Минев
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