СТАНОВИЩЕ
на проф. д-р Желка Недкова Генова
относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в Европейското висше училище
по икономика и мениджмънт, в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа
закрила)

Това становище е подготвено на основание на Заповед № РО2 –
189/06.12.2017 г. на Ректора на Европейското висше училище по икономика
и мениджмънт доц. д-р Цветан Коцев, с която съм определена за член на
Научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в професионално направление 3.8.Икономика (Политики
на заетост и социално-икономическа закрила), обявен в Държавен
вестник, брой 83/17.10.2017 г. и на интернет страницата на Висшето
училище.
Представяне на кандидата за участие в конкурса
В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент по икономика в Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт участва един кандидат – главен асистент доктор Баки Хасанов
Хюсеинов. Кандидатът за участие в конкурса придобива образователноквалификационната степен магистър в професионално направление 3.8.
Икономика, специалност Счетоводство и контрол в Стопанска академия
„Димитър А.Ценов“ Свищов (1999). Завършва обучението си в докторска
програма на Стопанската академия със защита на докторат и придобиване
на образователната и научна степен доктор по икономика, научна
специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховане

(Социално-икономическа закрила) през 2014 г. Придобил е квалификация
фасилитатор след завършено обучение в ПРООН, финансирано от
Американската агенция за развитие PLETECH (2003 -2004). Завършил е и
обучение по права на човека в Дипломатическия институт Decendo
Diskimus, Geneva Academy (2016).
Д-р Баки Хюсеинов има богат практически опит и експертиза,
формирани в статуса му на общественик, политик, изследовател и
университетски преподавател. Бил е - Председател на Сдружение с
нестопанска цел Интеграция на малцинствата (2004 – 2006) и на
Международен център за социална интеграция и застъпничество (2009 2012), както и Национален координатор на международна инициатива
Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. (2006 – 2009); два
мандата Общински съветник в Община Никола Козлево, Област Шумен
(1986 -1991); четири мандата Кмет (1991-2006); Зам. Министър на труда и
социалната политика (2006 – 2009); главен асистент в Института за
икономически изследвания към Българската академия на науките и
преподавател в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт
и в Университета за национално и световно стопанство.
Кандидатът за участие в конкурса за заемане на академичната
длъжност доцент по икономика е представил изискваните документи,
съгласно Правилника за развитие на академичния състав на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.
Академична дейност на кандидата за участие в конкурса
Учебно-преподавателска дейност
Д-р Баки Хюсеинов е главен асистент в Института за
икономически изследвания към Българската академия на науките от
2014 г. Преподава учебните дисциплини Европейска икономическа и
социална политика и Мултикултурна бизнес среда в Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт (от 2016 г.); Публично
частни партньорства и Социално осигурителни системи в
Университета за национално и световно стопанство (от 2017 г.).
Академичната учебно-преподавателска дейност на кандидата в

конкурса датира от 2016 г. В периода 2016 – 2017 г. той развива и
активна обучителна дейност за служители от администрацията и от
неправителствени организации, лекторска дейност за представители
на държавната и общинска администрация по теми, свързани с
достъп до трудова заетост, защита от дискриминация при достъпа до
заетост и пазара на труда, уязвими групи на пазара на труда и др. Със
спецификата на темите в обучителната и лекторската дейност на д-р
Хюсеинов може да се обясни и профила на издадените съавторски
учебни помагала Практически наръчник за служители в местата за
лишаване от свобода (2016) и Недискриминация и равенство за
всеки (2016) издания на Комисията за защита от дискриминация,
които не са пряко свързани с преподаваните академични учебни
дисциплини.
Научно-изследователска дейност
Акцентите в научно изследователската дейност на д-р Хюсеинов са
предимно в областта на икономиката (икономика на труда). Като главен
асистент в Института за икономически изследвания при Българската
академия на науките фокусира вниманието си върху проблеми като заетост,
безработица и икономическа активност; политики на пазара на труда;
политика по доходите; гъвкавост на пазара на труда; формиране на
човешкия капитал; социална защита ( социално осигуряване и социално
подпомагане). Участвал е в осъществяването на научно-изследователски
проекти, разработвани в Института за икономически изследвания при
Българската академия на науките – Въздействието на икономическата
криза върху уязвими групи в Република България(2016) и Национални и
регионални измерения на пазара на труда и жизнения стандарт в
България (2016-2018), както и в научно-приложни проекти, разработвани в
Комисията за защита от дискриминация – Хармония в различията (2013) и
Мониторинг на практиките по прилагане на анти дискриминационното
законодателство (2016).
Научни публикации
Д-р Хюсеинов е представил за участието си в конкурса четири
монографии, (от които три в съавторство); четири студии, 17 статии; шест
доклада, изнесени на научни конференции, две учебни помагала (в
съавторство).

След защитата на докторската си дисертация през 2014 г.
кандидатът е публикувал:
 една самостоятелна монография и три монографии в съавторство (в
които е посочено участието на кандидата);
 три студии;
 единадесет научни статии;
 един доклад на научна конференция;
 две учебни помагала (в съавторство, с посочено участие на
кандидата).
Самостоятелната монография на кандидата в конкурса
Въздействието на икономическата криза върху младите хора в България
(2017) е резултат от проведени проучвания в рамките на реализиран
изследователски проект и е тематично свързана с професионалното
направление и предметната област на обявения конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по икономика. Фокусът в това изследване
е върху ефектите от глобалната икономическа криза (2007 – 2009) върху
социализацията и реализацията на младото поколение. Въз основа на
възприет индикаторен модел, включващ показатели за издръжка,
образование, трудово участие и доходи, естествен прираст и миграция, са
ранжирани възрастовите групи по критериите качество на живот, бедност,
неравенство, уязвимост и уязвими групи. Решенията на констатираните
проблеми в социално икономическите позиции на младите – децата,
училищната младеж, пълнолетните млади и специфичните младежки групи
(неучещи и неработещи, продължително безработни младежи, младежи с
увреждания, млади етнически общности и др.) се търсят в разработваните
и прилагани политики за социално-икономическата закрила на
младежките уязвими групи в обществото. В студията Социалнодемографски характеристики на етническите групи в България,
публикувана в списание Икономически изследвания, издание на Института
за икономически изследвания при Българската академия на науките са
поставени проблеми, свързани със специфичния социокултурен профил
на уязвими групи, с достъпа им до пазара на труда и необходимите
политики за заетост и закрила. Представен е типичния социалнодемографски профил на турската и ромската етнически групи, като
предпоставка за разработване и приемане на обосновани управленски
решения. Темите, проблемите и възможните решения на бедността и

уязвимостта на възрастови и етнически групи и тяхното социално
подпомагане;
на
етническата
дискриминация
и
социалната
несправедливост; на социалните неравенства и социалната защита на
уязвими групи са разработвани и публикувани с последователност,
емпирична обоснованост и ярко изразена лична позиция в научните
статии и научните доклади на кандидата.

Научни приноси
Самооценката на научните приноси на д-р Хюсеинов е структурирана
в „пет области“: пазар на труда и заетост; социална уязвимост и социалноикономическа защита на уязвими групи на пазара на труда; политики за
заетост и социално-икономическа защита на безработните млади;
етническа интеграция и достъп до участие на пазара на труда; защита от
дискриминация и неравнопоставеност на пазара на труда. Приносите в
научноизследователската дейност на кандидата са коректно дефинирани,
като с безспорно значение, според мен са тези, които са свързани с
изследване на достъпа на уязвими групи до пазара на труда и заетостта,
както и с разработване на политики за заетост, социално подпомагане и
социално - икономическа защита.
Препоръка
Д-р Хюсеинов е изследовател с богат практически опит и широк
спектър от разработвани теми и търсени решения на значими и сложни
социално-икономически проблеми като икономическа активност, заетост,
безработица, доходи, политики на пазара на труда с подчертан акцент
върху проблемите на уязвими групи и политиките за решаването им. Би
било добре, ако в бъдеще кандидатът обобщи и насочи резултати от
научните си изследвания и от опита си в учебни и учебно помощни
материали, свързани с преподаваните академични учебни дисциплини.
Заключение
Запознаването и оценката на академичната учебно-преподавателска и
научно-изследователска дейност на д-р Баки Хюсеинов ми дава основание
за положителна оценка на представянето му в конкурса и за препоръката
ми Научното жури да предложи на Академичния съвет на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт избора му на акедемичната

длъжност
доцент в професионално направление 3.8. Икономика
(Политики на заетост и социално-икономическа закрила).

14.02.2018 г.

Проф. д-р Ж. Генова

