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Статия
„В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ТЕНДЕНЦИИ НА ЕВРОПА РАЗРАБОТВАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ
ПРОГРАМИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОСПЕРИТЕТА НА ЦЯЛОТО
ОБЩЕСТВО”
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в Сборник „Предизвикателствата на членството на България в ЕС –
политики и добри практики за ефективна интеграция на уязвими
етнически общности”, София, 2008 г.

Резюме

Баки Хюсеинов – зам. министър на труда и
социалната политика

В статията се акцентира върху интеграцията на ромите, която е част от
политическия дневен ред и на ЕС. Приоритетните области са: Образование,
Здравеопазване, Жилищни условия, Заетост, Култура и Защита от дискриминация.
Изтъква се че социалното включване на ромската общност се осъществява на базата на
разработената цялостна социално-икономическа стратегическа рамка за реализиране на
политики за равни възможности. Систематизирани са редица примери за добри
практики особено в икономическата сфера и по-конкретно в заетостта и в
образованието като нейна предпоставка: обучителна дейност за активиране на ромската
общност към участие в програмите на правителството за заетост; дейности, свързани с
повишаване на пригодността за заетост и квалификация на ромите; регионални
програми за ограмотяване, квалификация и заетост на лица в неравностойно положение
на пазара на труда от етнически смесени региони. Специално внимание е отделено на
организирането на трудови борси в райони на ромите чрез подкрепа на собствен бизнес.
Статията е в обем от 12 страници.

Статия
„ФАКТОРИ ЗА ЗАЕТОСТТА И ПРИЧИНИ ЗА НАСТОЯЩАТА
БЕЗРАБОТИЦА”
в Сборник „Социални идеи, движение и политики”,
Изследвания на НПИ „Димитър Благоев”, София, 2014 г.
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Резюме

Баки Хюсеинов

На фона на определянето на основните фактори на заетостта – състоянието на
икономиката, съотношението между интензивните и екстензивните фактори на растежа,
равнището на данъчното облагане и социалната политика на държавата, се акцентира
върху безработицата и качеството на човешките ресурси. Като основна причина за
безработицата при ромите се посочва тяхната ниска степен на образование,
квалификация и умения. От друга страна, обаче се констатира, че факторът
пряка/непряка дискриминация не е за подценяване. Той се проявява в резултат на
специфичните социо-културни характеристики на ромската общност.
Направени

са

изводи

за

ситуацията

на

безработицата

по

време

на

икономическата криза. Приложен е системен подход, като се подчертава връзката
между елементите на различните системи: политическата, икономическата, социалнодемографската. В този контекст се изтъква, че реалната оценка на безработицата при
ромската наемна работна сила може да се определи като се отчетат исторически
загубените позиции на тази общност. Извършени са анализи на развитието на
безработицата по етническа принадлежност, като въз основа на съответна информация
вниманието на автора се насочва към факта, че през 2012 г. безработицата при ромите в
България е била с 12 процентни пункта по-висока от равнището на безработицата в ЕС.
Направените анализи и изводи за измененията в безработицата са важна
информация за разработване на политики за нейното ограничаване.
Статията е в обем от 18 страници.

Статия
„РЕШАВАНЕ НА РОМСКИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ И В СТРАНИТЕ ОТ ЕС”
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в Сборник „Възходът на национализмите, ромската интеграция”,
София, 2014 г.
Резюме
Баки Хюсеинов
В статията се изтъква значимостта на решаването на социално-икономическите
проблеми на ромите, което ангажира всички политически равнища на ЕС в обща
стратегия за подобряване начина на живот на етническите общности. Отбелязва се, че в
българската етническа общност съществуват известни различия в сравнение с други
страни в ЕС, като измерването им се основава на степента на бедност. Историческите
измерения също се посочват като източник на различия.
В статията се подчертава, че стратегиите на отделните страни не биха могли да
се обединят в една и съща типова рамка, но те имат обща концептуална основа –
интеграцията на ромите в обществото и по-конкретно: интеграцията не предполага
пълно изравняване, а сближаване на икономическото равнище и на социалния статус;
защитата на правата и антидискриминационното законодателство; политиката за
етническо равенство и контрол върху неговото съблюдаване; неудовлетворителните
решения за компенсация на безработните роми; голямото предлагане на пазара на труда
и конкурентността не осигуряват заетост и на по-квалифицирани и образовани от
всички етноси; равнопоставеността между жените и мъжете е възприет принцип и в
българското общество.
Посочват се възможностите да се разшири бизнес средата за ромите с позиции
на самонаети – собствени и семейни фирми. В тази връзка образованието, обучението и
квалификацията на ромите се определят като сериозен приоритетен проблем на
интеграционната политика на държавата, който изисква мултидисциплинарен и
системен подход.
Статията е в обем от 14 страници.

Статия
„ПРОБЛЕМИ НА РОМСКАТА ВЪНШНА ЕМИГРАЦИЯ НА
БЪЛГАРИЯ”
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в Сборник „Демографската ситуация и развитието на България”,
Институт за изследване на населението и човека – БАН , София, 2014 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

В статията се разкриват специфичните особености на външно-миграционния
процес при ромската общност, което позволява де се формират съответни политики и
мерки в тази област. Отбелязва се, че ромите нямат силно проявена емиграционна
интензивност в сравнение с мащаба на емиграцията средно за страната – по-големите
емиграционни ромски потоци се забелязват по време на икономическата криза. Изтъква
се, че те в по-висока степен са индивидуални, отколкото да обхващат цели семейства.
Посочва се, че основните причини за ромската емиграция имат икономически фактор –
предимно безработицата, която засяга най-силно ромите, поради тяхната ниска степен
на образованост и пригодност за заетост. Като сериозен проблем се оформя социалната
им неосигуреност, за да се възползват от социалните помощи, тъй като те обикновено
не са придружавани от своите деца.
Констатира се, че Стратегията за интегриране на ромите не отделя достатъчно
внимание на емигрантството. В този контекст авторът предлага компетентните органи
да предприемат законови мерки срещу трафиканството и от друга страна да приемат
миграционна стратегия, в която да се визират подходите и мерките за ограничаване
влиянието на икономическите фактори.
Статията е в обем от 12 страници.

Статия
„БЕДНОСТ И УЯЗВИМОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА”
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в „Научни трудове”, книга 16/2016,
Европейско училище по икономика и мениджмънт

Резюме

Баки Хюсеинов

В статията се изследва отражението на икономическата криза в съчетание с
демографската ситуация върху формирането и разрастването на уязвими групи в
обществото. Доказва се, че бедността е основна характеристика на категорията
„уязвимост”. Измерва се равнището и динамиката на бедността. Изяснява се същността
на

определяната

официално

граница

на

бедността,

като

се

отбелязва,

че

лицата/домакинствата с доход под нейната стойност формират съвкупността от бедни.
Посочват се причините за риск от бедност, като най-бедни се определят самотните
възрастни и многодетните семейства. Отделено е внимание на значимостта на
икономическата и социалната политика и по-конкретно на социалните трансфери за
ограничаването на бедността. Наблюдават се и регионални диспропорции в
разпространението

на

бедността,

които

се

задълбочават

от

неравномерното

разпределение на инвестициите – икономически фактор за повишаване на заетостта.
Авторът подчертава, че икономическата криза довежда до социална криза, което
се изразява в понижаване на социалния статус особено на групите в неравностойно
положение. Предлага се повишаването на пенсионната възраст да се съчетае с активни
мерки на пазара на труда за младите хора.
Статията е в обем от 16 страници.

Статия

7

„РЕФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ КАТО
ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА УЯЗВИМИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

в сп. „Социални изследвания”, Университетско издателство „Св. Св.
Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

В статията се изследват проблемите, подходите и практиките на социално
подпомагане на уязвимите етнически групи. Отбелязва се, че правото на социално
подпомагане произтича от невъзможността на значителна част от етническите групи да
задоволяват основните си жизнени потребности. Главният проблем според автора е, че
получаваните помощи за децата от ромски произход не са достатъчни, тъй като техните
родители са предимно безработни. От друга страна бедните семейства/домакинства
получават и специфични социални помощи. Констатира се, че различните форми на
социално подпомагане не покриват жизнените им потребности. Предлага се:
прецизиране на критериите за определяне на социално-слабите групи; подобряване на
координацията

между

елементите

на

системата

за

социално

подпомагане;

усъвършенстване на механизмите на финансиране, както и на нормативното
законодателство;

извършване на мониторинг на предлаганите социални помощи и

услуги на населението. Акцентира се върху необходимостта от реформиране на
социалното подпомагане по отношение на етническите групи, както и модернизиране
на системата, съобразно европейските стандарти в социалната област.
Статията е в обем от 17 страници.

Статия
8

„НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ПО
РАВНОПОСТАВЕНОСТ. ДЖЕНДЪР ИНДЕКСИ”

в Сборник „Защита от дискриминация в България и Европа”,
София, 2016 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

Статията е посветена на твърде актуалните проблеми, свързани с постигането на
джендър равнопоставеност в национален и европейски аспект. Авторът отбелязва, че
Европейската комисия прие „Харта на жените” и „Стратегия за равенство между
жените и мъжете (2010 - 2015)”, които осигуряват цялата рамка за насърчаване на
равенството между половете в следните ключови области: равенство на пазара на труда;
равно заплащане за еднакъв труд и труд с еднаква стойност; равенство в процеса на
вземане на решения чрез стимулиращи мерки на ЕС; постигане на равенство между
половете извън ЕС чрез действия в рамките на външните отношения. Отделено е място
за изясняване на новаторския характер на възприетия в ЕС т.нар. „джендър
мейнстрийминг” подход за проучване и насърчаване на равнопоставеността на жените
и мъжете. При този подход основният акцент се поставя върху специфични области
и/или определени целеви групи. Авторът подчертава, че за да се извърши оценка на
въздействието, както и мониторинг и контрол върху изпълнението на политиките за
джендър равнопоставеност са определени индикатори в съответствие с Евростат.
Отбелязва се, че в международен план се използват съответни индекси за измерване
степента на равнопоставеност по пол.
Статията е в обем от 16 страници.

Статия
9

„ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РОМСКАТА
ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
(THE EDUCATION AND QUALIFICATION OF THE ROMA
COMMUNITY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA)

в Lincom GmbH, Freibadstr. 3, D-81543, München. Lincom „Roma“ Series,
2016, Series Editorrs: Hristo Kyuchukov and Ian Hancock (под печат)

Резюме

Баки Хюсеинов
В настоящата статия са разгледани въпросите на образованието и възпитанието
като основа на бъдещ просперитет и влиянието му върху социално-икономическото
развитие на страната, пряко и косвено, посредством връзката си с науката,
здравеопазването,

обучението,безработицата,заетостта

характеристиките на образователната подготовка

и

т.н.

Анализирани

са

и квалификация, свързани със

съвременната социална и образователна изостаналост на ромите, която се третира като
най-голямата пречка за конкурентоспособността им на пазара на труда и участието им в
управленско-административните дейности. Предложени са конкретни мерки за
образователна интеграция, с които ще се осигури готовност за постигането на
стратегическата задача за повишаване качеството на работната сила в съответствие с
изискванията за работните места и сегментацията на пазара на труда, нарастващи в
следкризистните условия.

Статия
10

„ЕТНИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ И СОЦИАЛНА
НЕСПРАВЕДЛИВОСТ”
в Сборник „Морал и етика на справедливостта в съвременното
общество”, София, 2017 г.

Резюме

Баки Хюсеинов
Авторът на статията отбелязва трудността при разграничаването на понятията
„раса” и „етническа принадлежност” като признаци – основания за защита от
дискриминация. Те легализират социалните неравенства и се сблъскват със социалната
справедливост като ценност и регулатор. Изтъква се направената „малка голяма
крачка” в борбата срещу расизма в САЩ с приемането на Закон за гражданските права
(1964 г.) и създаването на съответна институция – Комисия за гарантиране на равните
възможности. Направен е обстоен анализ на различните дефиниции за „етническа
принадлежност” и „расова сегрегация”. Изрично се акцентира върху достойнствата на
„Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация” от
1965 г.
В статията вниманието се фокусира върху термина „уязвима група” като
социална категория. От тази гледна точка се приема, че мерките за въздействие върху
уязвимите групи, принадлежащи към етнически малцинства винаги имат социален
характер, респективно социален резултат. Сред основните целеви групи на
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване са посочени уязвимите групи/лица от ромски произход.
В заключение се констатира, че връзките между етническата дискриминация и
социалната несправедливост са разнолики, което се предопределя от техния взаимно
обусловен характер.
Статията е в обем от 14 страници.

Статия
11

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА КРИЗАТА И СОЦИАЛНАТА
УЯЗВИМОСТ В БЪЛГАРИЯ”

в Списание за трудови и социални отношения „Панорама на труда”,
бр. 1-2/2017 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

На базата на извършена аналитична характеристика на икономическата криза,
авторът изяснява концепцията за социалната уязвимост и анализира нейното
проявление в България, като следствие от последната глобална криза. Социалната
уязвимост, според автора, включва не само материалните лишения, ограничения достъп
до производствени ресурси, но и „стеснените” възможности за участие в социалния
живот и ползването на социални права. Отбелязва се, че кризата се превърна от
финансово-икономическа в социална, което проличава при направената оценка на
уязвимостта на населението. Нейните реални измерения се очертават в спада на
заетостта и доходите. Въз основа на направените анализи за взаимодействията и
последиците от икономическата криза, авторът синтезира следните изводи, свързани с
икономическата сфера: източниците на доход са производството, ефективното
отраслово структуриране, регионалното развитие, при това особена важност имат
инвестиционната политика, стимулирането на работодателите, радикалната позиция за
развитието на средния и малък бизнес. Релацията „производство – заетост – доходи –
социално-демографско развитие – качество на живота” е процес, който според автора е
възможно да регулира и ограничава социалната уязвимост.
Статията е в обем от 19 страници.

Статия
12

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ – ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕФЕКТИ И ПАЗАРНИ АСПЕКТИ”
в сп. „Народностопански архив”, Свищов, година LXX, книга 1, 2017 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

Статията е посветена на развитието и качеството на човешкия капитал, преди
всичко на неговото формиране, публично финансиране, както и на дългосрочното
съхраняване на неговата генерирана стойност. Авторът си поставя като основна цел
систематизирането и критичното анализиране на проблемите, свързани с развитието на
човешкия капитал от гледна точка на икономическия растеж и пазара на труда.
Средствата, вложени в образованието се третират не като разходи – те са инвестиция,
чиято норма на възвращаемост се изразява в по-големи възможности за заетост и
бъдещи доходи. В статията се отбелязва, че международните институции насочват
действията си към повишаване качеството на човешкия капитал като решаващ фактор
на бъдещото развитие и просперитет. В този контекст важна е констатацията, че
заетостта нараства именно при по-високо образованите и при профилираните
специалисти. Изтъква се важността на връзката между степента на развитие на
човешкия капитал и социалната уязвимост – тази връзка се опосредства от пазара на
труда, при което е необходимо да се преодолява структурното неравенство между
търсенето и предлагането. Направен е обобщаващият извод, че политиките в тази
сфера трябва да бъдат интегрирани и да се фокусират върху образованието,
квалификацията и повишаването на трудовата конкурентноспособност.
Статията е в обем от 18 страници.

Статия
13

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРИ
УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ”
в сп. “Knowledge”, International journal, Scientific Papers, Vol. 17.3, 2017

Резюме

Баки Хюсеинов

Статията е посветена на особено актуален въпрос относно значимостта на
здравеопазването като гаранция за социалната сигурност на уязвимите групи. От тази
гледна точка здравеопазването се определя като един от основните елементи на
социалната сигурност на уязвимите групи от населението. Акцентира се върху връзката
здравен статус – социална сигурност в етнически аспект, която се изразява в
осигуряването на равен достъп до здравеопазване, медицинска помощ, както и на
специализирани здравни услуги в следните сфери: превенция, профилактика,
диагностика, лечение и рехабилитация.
Като много важен и трудно решим проблем се изтъква високата степен на
здравна неосигуреност предимно при ромите, обусловена от безработицата, ниската
образованост, респективно твърде ниското заплащане.
Авторът на статията обръща внимание върху един друг чувствителен за
обществото въпрос, а именно: проявите на дискриминационно отношение към
уязвимите групи, породено от техния здравно-осигурителен статус, който се свързва с
трудовия статус, както и с етническата принадлежност.
В статията са направени препоръки за промяна на нормативната база и
формулирането на политиките.
Статията е в обем от 6 страници (двоен формат).

Статия
14

„СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА И ЕТНИЧЕСКАТА
ДИСКРИМИНАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД”
в сп. „Политически хоризонти”, година I, брой № 1, 2017 г.

Резюме

Баки Хюсеинов

В статията се изследва взаимодействието между социалните неравенства и
дискриминацията, базирана върху влиянието на етническата принадлежност. Направен
е коментар, свързан с различни типове социални неравенства (подоходни, властови,
здравни и др.). Отбелязва се, че за етническите групи особено болезнени са социалните
неравенства, породени от бедността. Този риск и способността му да се възпроизвежда
при следващите поколения е силно проявен сред ромското население.
Авторът на статията подчертава връзката на социалните неравенства, особено на
ниво етнически общности с дискриминацията, която е предпоставка за социална
изолация. Посочени са сферите, в които се забелязват дискриминационни прояви –
образованието, пазара на труда, заплащането на труда. Отделя се внимание и на
необходимостта от прилагането на диференцирани антидискриминационни политики.
Икономическите и социалните позиции на уязвимите етнически групи са
анализирани като интегрална част от населението на България, при това те са
характеризирани като потенциално активно население – участници в процесите на
общественото развитие.
Статията е в обем от 20 страници.

Статия
15

„ХАРАКТЕР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИЗИ И СОЦИАЛНАТА
ОТГОВОРНОСТ”
в Сборник „Актуални проблеми на сигурността”, Велико
Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017 г.

Резюме

Баки Хюсеинов
В статията се изследват икономическите кризи като характерен признак на
капиталистическото развитие. Съществуват и други обяснения за проявите и
разпространението на това развитие. Създадени са и се изграждат различни теории,
концепции и емпирични заключения за характера на икономическата криза, за нейната
устойчивост, движещи сили, механизми и бъдещи форми. Мненията за кризисните
проявления често се противопоставят. Авторът отбелязва важността на този факт, тъй
като различните мнения са методологическа основа на управлението на съответните
правителства и на дейностите на политико-икономическите, междудържавните съюзи,
регионални и световни организации. Придобивайки глобален характер тази основа носи
и специфичен характер по отделни страни. Направен е изводът, че историческото и
настоящето развитие у нас не е и не може да бъде безразлично към нейната същност.
Необходимо е да се прави равносметка на резултатите от

прилагани подходи на

управление и адекватност на концепциите им с оглед на постигане на по-добро
управление и ефективност на развитието.
Изтъква се, че подобна задача е не само изключително важна, но и много сложна,
тъй като трябва да се сведе до основните направления. В този контекст, авторът
поставя въпроса за развитието и характера на икономическите кризи, за въздействието
им върху социалната система и в частност върху определени слоеве от населението,
каквито са т.нар. уязвими групи. В исторически план такава нишка на изследвания не
може да се проследи системно. Тя обаче съществува имплицитно и нейните прояви в
редица събития от минали периоди имат известно значение за настоящите проблеми,
16

свързани с въздействието на кризисните сътресения върху уязвимите групи и поконкретно върху уязвимите млади хора.
В статията се конкретизира, че в оценката на развитието преобладава
твърдението, че икономическите кризи са типични за съвременните пазарни икономики.
Подчертава се, че те са всеобща форма на развитие на капиталистическата система и
тяхното същностно проявление е цикличността със специфични особености за
отделните периоди на развитие и структурните изменения.
Авторът отбелязва, че в обхвата на икономическата криза действа финансовата
криза без тя да е самостоятелен аспект. Изразено е съгласие с твърдението, че във
финансовия сектор кризата е по-осезаема, но той е част от икономическата система.
Финансовата криза и икономическата рецесия са взаимновъздействащи и често
едновременно дебалансиращи икономическата система, което при такава ситуация се
оказва в кризисно състояние и поражда социална уязвимост.
Статията е в обем от 12 страници

Статия
17

„СОЦИАЛНАТА УЯЗВИМОСТ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПРИ
УЯЗВИМИ ГРУПИ”
в „Научни трудове”, Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт, София, 2017 (под печат)
Резюме
Баки Хюсеинов

В статията се акцентира върху социалната защита на уязвимите групи и
смекчаването на последиците от икономическата криза (2007 – 2009 г.). Дефинирани са
причините за социалната уязвимост като важна предпоставка за постигането на
минимални стойности на съответните индикатори за нейното измерване.
Направен е анализ на състоянието на социално уязвимите групи, като се
разкриват различията с другите обществени групи в икономическата и социалната
сфери. Посочени са причините за бедността, включително детските лишения, за
ниската заетост и ограничените доходи. Дискутирани са въпросите, свързани със
социалното осигуряване и социалното подпомагане като системи, насочени към
социалната защита на уязвимите групи с цел ограничаване на неравенствата в заетостта
и доходите. Авторът подчертава, че на базата на изградена цялостна демографска
стратегия трябва да се формират и схемите на социалната защита. Отделя се внимание
на спецификите в социалното подпомагане за децата, вкл. за тези с увреждания, както и
за възрастните хора. Анализирани са социалните помощи по видове плащания.
Отбелязва се, че съществуват особени потребности и рискове, които не могат да се
покрият изцяло с предоставените средства от системата на социалното подпомагане.
В заключение, авторът синтезира извода за необходимостта от съобразяване на
защитните политики с перспективите за икономическо и социално присъствие на
младите в развитието и демографското бъдеще на страната.
Статията е в обем от 15 страници.

Статия
18

„ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ”
в Сборник „Хармония в различията”, София, 2014 г.
Резюме

Баки Хюсеинов

В статията се акцентира върху защитата на правата на човека и защитата от
дискриминация в европейски и национален мащаб,проблемите на толерантността като
активно отношение, формиращо се на базата на признаването на основните права на
човека. Направен е опит да се разгледа антидискриминационната уредба у нас, под
формата на „Закон за защита от дискриминация”, в който са инкорпорирани няколко
антидискриминационни директиви във връзка с конкретно задължение на България по
Глава Тринадесета от преговорния процес по присъединяване към ЕС - „Социална
политика и заетост”. Разгледани са въпросите с които се занимава комисията за защита
от дискриминация на Република България (КЗД), като независим специализиран
държавен орган в съответствие с правомощията си по Закона за защита от
дискриминация (ЗЗДискр.),която осъществява политиката по спазване принципа на
равенството и справедливостта за всеки гражданин на територията на Република
България, независимо от неговия пол, етническа принадлежност, политическа
принадлежност и всякакви други дискриминационни признаци, посочени в ЗЗДискр., в
Конституцията

на

Република

България

и

в

международноправните

актове.

Разпоредбите на Закона за защита от дискриминация разширяват приложното поле на
защитата при упражняване на правото на труд, реализацията на принципа за
заплащането на равно възнаграждение за равен труд, които са гарантирани от Договора
за функциониране на Европейския съюз, който забранява различното третиране между
мъжете и жените.
Очертано бе наличието на определена зависимост между шансовете на
гражданите

да

получат

защита

от

дискриминация

и

типичните

социални

характеристики («социалния портрет») на индивидите, които се обръщат към КЗД,
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търсейки защита от дискриминация. Прави се характеристика на Закона за защита от
дискриминация по какъв начин съдейства за известно изравняване на шансовете или
обратно как подсилва тяхната социална диференциация.
В заключение, авторът разглежда конкретни решения на комисията за защита от
дискриминация свързани с дискриминационните права по отношение на право на труд,
равно заплащане и превантивната дейност на комисията.
Статията е в обем от 10 страници.
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