СТАНОВИЩЕ
по кандидатурата на гл.асистент д-р Баки Хюсеинов, единствен кандидат в
конкурса за 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)“
от проф. д-р Георги ШОПОВ, Институт за икономически изследвания при БАН
Преподавателски и научно-изследователски опит на кандидата
Гл.асистент д-р Баки Хюсеинов има академично образование, получено в
Стопанска Академия „Димитър Асенов Ценов” гр. Свищов, с магистърска степен по
икономика и счетоводство. Там той защитава и докторска дисертация по научната
специалност “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социалноикономическа закрила)“. Доктор Хюсеинов притежава научно-изследователски опит,
натрупан в работата му по редица научни и научно-приложни проекти, реализирани
най- вече при работата му в Комисията за закрила от дискриминация - КЗД (три
проекта през периода 2013-2016 г.) и в Института за икономически изследвания при
БАН (един проект на тема „Въздействието на икономическата криза върху уязвими
групи в Република България”- през 2014-2016 г.).
Преподавателският опит на кандидата е резултат от работата му в Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) по дисциплините „Европейска
икономическа и социална политика“ и „Мултикултурна бизнес среда“ (след 2017 г.),
както и в УНСС по дисциплините „Публично частни партньорства“ и „Социалноосигурителни системи“. Наред с това, Б.Хюсеинов има и значителна обучителна
дейност.
Академичният профил на д-р Хюсеинов се допълва от богатия му опит като
ръководител на държавни ведомства, имащи отговорности в областта на социалната
политика (зам. министър на труда и социалната политика), на защитата от
дискриминация (зам.председател на КЗД), на политиката по отношение на уязвими
етнически групи от населението (Национален координатор на международната
инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”), както и като кмет на
населено място с четири мандата.
Този значителен управленски опит се отразява както в научните му публикации,
така и в преподавателската му дейност.
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Като изследовател гл.ас. д-р Б.Хюсеинов развива своята дейност предимно в
областта на заетостта и социално-икономическата закрила на младите хора и на
специфични рискови групи от населението, като специално внимание се обръща на
различни аспекти на дискриминацията като социално- икономически феномен. В тази
област са и неговите публикации – монографии, статии, доклади.
Анализ на публикациите
Гл.ас. д-р Б.Хюсеинов е представил за участие в конкурса: 4 монографични
труда, от които 1 самостоятелен с обем 230 страници, като авторовото участие в
другите три е декларирано от кандидата като „равно участие във всички раздели на
монографията“, но без да са представени разделителни протоколи; 4 самостоятелни
студии с обем 116 страници, от които 1 студия, приета за печат в реферираното
списание „Икономически изследвания“ (с импакт фактор 0,101); 17 статии в различни
научни списания и научни сборници.

Една от статиите е на английски език и е

посочена, че е „под печат“.
В предоставените за рецензиране монографични публикации бих посочил
следните акценти и приноси:
1.

Хюсеинов, Б. Въздействието на икономическата криза върху младите

хора в България. София, 2017, Изд. EHSEM Publishing (Изд. ЕВУИП), 230 стр.,
ISBN 978954-2959-31-1. Това е самостоятелна монография на кандидата, която
представя научните резултати от работата му по редица изследователски
проекти, вкл. по темата „Въздействието на икономическата криза върху уязвими
групи в Република България”, разработена и завършена в ИИИ на БАН. Изучени
са ефектите от въздействието на кризата върху демографското и социалното
възпроизводство в страната през 2009-2015 г. Изследвана е степента на влияние
на кризата върху социално-икономическите позиции на младото поколение.
Разгледани са и са оценени национални политики, свързани с безработицата,
бедността и заетостта, с акцент върху младите възрастови групи и на социалната
защита на децата и младежите в сферата на предучилищната подготовка,
образованието и социалното подпомагане. Приносните моменти в монографията
са свързани с: (а) разкриване влиянието на кризата върху социалноикономическия статус на намаляващото младо население в страната и (б)
извеждането на изводи и препоръки за национални активни и пасивни политики
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за защита на младите хора в страната, като е обособен акцент върху млади
етнически турски общности и роми.
2.

Хюсеинов, Б., А. Джумалиева, Н. Йонкова. Равенство на половете и

джендър политики. София, 2017, Издателство СНОУМОД ДФ, 321 стр. ISBN
978-619-90134-0-3. Това е колективна монография, в която кандидатът посочва,
че е автор на § 1,9,10,11,12,14 и приложение № 2. Приносните моменти в тези
части са свързани с:
(а) изготвяне и прилагане на методологичен апарат за измерване степента на
постигнатата равнопоставеност между половете в икономиката и социалната
сфера. Систематизираните за целта показатели и индекси дават възможност за
обобщена оценка на степента на равнопоставеност.
(б) изясняване на различните форми на прояви на дискриминация и
систематизиране на практики и политики за защита от дискриминация по
признака „пол“.
3.

Хюсеинов, Б., Н. Йонкова, И. Янкова, Кр. Коев, А. Попова,

А.Джумалиева. Методология и инструменти за превенция, установяване и
предотвратяване на дискриминация. София, 2017, Изд. Комисия за защита от
дискриминация, с. 400. ISBN 978-619-90779-3-1. Основните приноси в
публикацията са от методологически характер и касаят методите за: събирането
на информация; анализа на политиките по равенство и противодействие на
дискриминацията; измерването на въздействието върху целевите групи и
оценката на това въздействие. Друг принос с приложна насоченост е изготвянето
на План за действие, включващ мерки по различни признаци като: етнос и
религия; пол и джендър; увреждане и здравен статус; възраст (деца и възрастни
хора).
4.

Хюсеинов, Б., А.Джумалиева, Ат.Мусорлиев, З.Дукова, И.Савов, К.Еюп,

Л.Каменов, С.Ахмедов, С.Йовчева, М.Желязкова, Д.Минев. Мониторинг на
практиките по прилагането на антидискриминационното законодателство.
София, 2016, Изд. Комисия за защита от дискриминация, 606 стр. ISBN 978-61990779-0-0. Приносните моменти в публикацията са с методологически характер
и са свързани с разработването и използването на специфична система за
мониторинг и оценка на прилагането на антидискриминационната правна рамка,
както и на дейността на Комисията за защита от дискриминация.
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Аналитичният преглед на научните публикации и на приносите в тях дават
основание да се направи изводът, че кандидатът за длъжността отговаря на
изискванията на закона и на критериите на ЕВУИМ за развитие на научните кадри.
Гл.ас д-р Б. Хюсеинов допринася за развитието на изследванията в областта на
дискриминацията, на защита от дискриминация, както и в областта на социалната
защита на уязвими групи от населението, вкл. на младите хора, а се вижда, че
публикациите му са цитирани и от други автори.

Основните му приноси са с

методологически характер, извеждане на закономерности въз основа на анализ и синтез
на емпиричен материал и приноси, свързани с предложения за политики в областта на
социалната защита, защитата от дискриминация и равнопоставеност на пазара на труда
на уязвими групи.
Като пожелание бих посочил през следващите години колегата Хюсеинов да
обобщава изследователския и практическия си опит в учебници, които да бъдат база за
експертното израстване на студентите. Също така, при трактовката на понятието
„уязвимост“, би могъл да има предвид и международния стандарт ISO 26000:2010
„Ръководство по социална отговорност“, който определя по широк и универсален
начин уязвимите групи като съвкупност от „индивиди, споделящи една или повече
характеристики, които са база за дискриминация или враждебни социални,
икономически, културни, политически или здравни обстоятелства, и които ги лишават
от средства да постигнат техните права, или по друг начин да се радват на равни
възможности.“
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на гореизложеното, предлагам на уважаемото жури да одобри
гл.ас. д-р Баки Хюсеинов за академичната длъжност „доцент“ в Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.
31.01.2018 г.

Подпис:
(проф. д-р Георги Шопов)
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