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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

За целите на настоящия конкурс кандидатът гл. ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов
е приложил в подадената документация следните научни, научно-приложни и приложни
публикации:
А. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:
 Монографии – 4 бр., от които:
o Самостоятелни монографични трудове – 1 бр.;
o Колективни монографични трудове – 3 бр.;
 Студии – 4 бр., от които:
o Самостоятелни студийни трудове – 4 бр.;
 Научни статии – 18 бр., от които:
o Самостоятелни научни статии – 18 бр.;
 Доклади от научни конференции – 6 бр., от които:
o Самостоятелни научни доклади – 6 бр.;
Б. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПУБЛИКАЦИИ:
 Публикации по научно-приложни проекти - 3 бр., от които:
o Самостоятелни публикации по научно-приложни проекти – 2 бр.;
o Колективни публикации по научно-приложни проекти – 1 бр.;
 Съставителство и редакционна дейност на научно-приложни публикации - 4
бр., от които:
o Самостоятелно съставителство и редакционна дейност по научноприложни публикации – 4 бр.;
В. ПРИЛОЖНИ ПУБЛИКАЦИИ:
 Учебни помага – 2 бр., от които:
o Колективни учебни помагала – 2 бр.;
Общият брой научни трудове, представени от кандидата за оценяване – е 41.
Документацията се характеризира с пълнота и нагледно структуриране.
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2. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА

Главен асистент доктор Баки Хасанов Хюсеинов е роден през 1964 г. Завършил е
магистърска и докторска степен по икономика в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр.
Свищов и владее няколко чужди езика – английски, руски и турски.
Той дълги години се е занимавал с обществено-политическа и административна
дейност свързана с местно самоуправление и национално управление, като е заемал
различни длъжности в публичните власти на Р. България, включително като кмет (4
мандата) и Заместник-министър по труда и социалната политика (2006-2009 г.).
В професионален план гл. ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов има устойчиво кариерно
развитие в годините, като за този период се е изградил като сериозен общественик и
държавник със сериозен обем от държавно-управленски компетенции и знания.
Заеманият пост в Комисията за защита от дискриминация на Р. България в
качеството му на Заместник-председател (от 2012 г. досега) е свидетелство за високата
степен на държавноотговорно мислене на гл. ас. д-р Б. Х. Хюсеинов и засвидетелства в
най-висока степен държавната и обществена ангажираност, която той има като публична
личност.
Освен с активни държавни дела, с които се занимава гл. ас. д-р Б. Х. Хюсеинов –
успява да предаде на бъдещите поколения учащи в сферата на висшето образование –
голям обем от знания, умения и компетенции като преподава в различни висши учебни
заведения и институти в страната, като Университет за национално и световно стопанство
/УНСС/, гр. София, като Институт за икономически изследвания към БАН, гр. София,
като Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, гр. Пловдив. Сред
преподаваните от гл. ас. д-р Б. Х. Хюсеинов академични курсове са курсовете по:


Социално-осигурителни системи;



Публично-частни партньорства;



Мултикултурна бизнес среда;



Европейска икономическа и социална политика;

Профилът от професионални компетенции и широкото поле на научна,
преподавателска и изследователска дейност позволяват на гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов да
се откроява релефно в българските академични и обществено-политически кръгове, като
високо ерудирана личност. Академичната ангажираност и извеждането на водещи и
съвременни за българското общество курсове в различни висши учебни заведения на
страната е безспорно свидетелство за преподавателската отдаденост на гл. ас. д-р Баки Х.
Хюсеинов и желанието му за работа в академична среда
Гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов има широка лекторска и експертна дейност и е
участвал в множество проекти и събития с различна степен на научна и обществена
значимост.
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3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА

След внимателен и задълбочен преглед на представената документация от гл. ас. д-р
Баки Х. Хюсеинов, може да се изведе обоснованото твърдение, че той притежава
изключително богат научен, научно-изследователски и преподавателски опит. През
годините е водил обучителни сесии, семинарни занятия и лекции по различни
академични дисциплини пред студенти от различни специалности в бакалавърски и
магистърски програми, както и пред специализирана аудитория за обучение.
Следва изрично да се подчертае и обстоятелството, че научноизследователските
интереси на гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов покриват широк кръг от научни области и
тематични направления. Представените трудове и проекти са на разнообразни теми – с
обхват от публично-частното партньорство до европейската проблематика и предлагане
на решения относно икономико-социални проблеми касаещи заетостта, безработицата,
достъпа до пазара на труда, образованието, защитата от дискриминация и др.
Водещо направление в изследванията на гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов, обаче е
проблемът за въздействието на съвременните икономически процеси като
икономическите кризи, параметрите за придържане към пълноправно членство в ЕС,
интеграционните и антидискриминационни държавни политики и въобще социалните
измерения на икономическите процеси и тяхното отражение върху уязвими лица и групи
от хора. Силно положително въздействие при формирането на научните интереси на гл.
ас. д-р Баки Х. Хюсеинов е оказало дългогодишната му ползотворна работа на високи и
отговорни държавни и обществени позиции в структурата на публичните власти на Р.
България. В този смисъл високо трябва да бъде оценен и стремежът на гл. ас. д-р Баки Х.
Хюсеинов за прилагане на съвременни методи на обучение, както и изготвянето на учебни
помагала и научно-приложни материали за студенти и специализирани аудитории.
Нещо повече, хирографическият стил на писане и научен изказ на гл. ас. д-р Баки
Х. Хюсеинов е лесен за прочит и ясен за разбиране; т.е. налице са и двете условия за
утвърждаването на кандидата като сериозен съвременен учен в полето на икономическите
и социални изследвания в българската наука. Архитектониката на икономическите и
социалните аргументи, които гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов привежда при структурирането
на своите тези в научната, научно-приложната и приложната си дейност се открояват със
научна авангардност и логическа аргументираност. Безусловно считам, че кандидатът за
доцент – гл. ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов, съумява в своите научни изследвания да
проблематизира и да обясни на достъпен език сложните обществени инерционни
процеси в условията на навлизане на нова научна терминология и изследователски
хипотези, касаещи социално-икономическите трансформации в българското академично
пространство. В този смисъл кандидатът се явява дори и своеобразен медиатор и
кодификатор на специализиран терминологичен апарат, привнасян от него в резултат на
неговата дългогодишната му работа с европейски институции и контактите му с различни
научни изследователи и научни общности от ЕС и от трети за ЕС страни.
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4. ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА – НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И

ПРИЛОЖНИ

В представените за изготвяне на настоящото СТАНОВИЩЕ научни трудове на гл.
ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов приносите могат да се разграничат в две категории –
теоретико-методологични и практико-приложни.
Теоретико-методологичните приноси се разкриват, както в монографиите на
кандидата, така и в една значима част от студиите и статиите, на които той е автор.
Основно следва те да бъдат търсени по линия на открояване на особеностите на
уязвимостта на различни социални страти, както и по отношение на нуждата от
специфична грижа и закрила за младите хора; това открояване се основава на
дългогодишни и системни наблюдения и изследвания, извършвани от гл. ас. д-р Б. Х.
Хюсеинов. Специално място в изследванията на кандидата за доцент – гл. ас. д-р Б. Х.
Хюсеинов представляват и теоретичните приноси по отношение на изясняване на
проблематиката, свързана с параметрите на успешната превенция и мониторинг на добри
практики по прилагането на антидискриминационното законодателство в условията на
пълноправно членство в рамките на Европейския съюз и в условията на икономическа
криза. В тази посока значим теоретичен принос на гл. ас. д-р Б. Х. Хюсеинов представлява
научната систематизация на различни въпроси, свързани с предлагането на методики,
методологии и алгоритми за преодоляване на социално-икономически елементи и
стереотипи на дискриминация и уязвимост по отношение на различни изследователски
параметри.
Практико-приложните приноси могат да се открият в учебните помагала, на които
автор е кандидатът. Те могат да се откроят още и в предлагането от гл. ас. д-р Б. Х.
Хюсеинов на конкретни модели – представени на различни конференции и обучителни
сесии и програми за решаване на специфични изследователски и научни задачи, свързани
с верификации и тестване на работни хипотези в полето на научния интерес на кандидата.
Особено научно внимание представлява монографичното изследване на кандидата
по отношение на въздействието на икономическата криза от последните няколко години
върху младите хора. В това монографично изследване се очертават най-ясно сериозните
научни приноси на гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов в контекста на обогатяването на
българската икономическа наука на основата на водещи теоретични концепции за
решаването на сложни проблеми чрез приложен специализиран съвременен научен
инструментариум.
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5. КРИТИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Нямам съществени критични забележки и препоръки.
Добре е обаче гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов в бъдеще да започне да популяризира
своите научни трудове, изследвания и постижения на чужди езици /особено на английски
език/, защото неговите публикации – убеден съм – ще представляват сериозен интерес и
за други учени извън българското научно пространство.
Също така считам, че гл. ас. д-р Баки Х Хюсеинов следва да се опита да
систематизира своите специфични познания под формата на специализиран академичен
курс в областта на защитата от дискриминация на уязвимите групи и хора в обществото,
тъй като знанията и експертизата, които има – са уникални – и една още пò интензивна и
задълбочена научна, изследователска и академична работа в това поле би била
своеобразен „пробив” в българското академично и изследователско общество в условията
на пълноправно членство в ЕС.
Моето мнение е, че гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов има потенциала в бъдеще да
създаде около себе си специфично научно направление, касаещо изключително
актуалната в Европейския съюз социална проблематика и проблематиката за защитата от
дискриминация на уязвими групи или отделни лица, ситуирани по различен начин в
социално-икономическата тъкан на европейските народи.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Баки Хасанов Хюсеинов
отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане.
Без съмнение, гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов се е изградил като сериозен учен и
преподавател през годините на своето академично развитие и участието му в настоящия
конкурс представлява напълно естествена част от неговото академично амплоа.
Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани
след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“.
В трудовете на кандидата има оригинални научни и приложни приноси.
Теоретичните му разработки имат ясна практическа приложимост, като сериозна част от
тях са пряко ориентирани към учебната работа.
Научната и преподавателската квалификация на гл. ас. д-р Баки Х. Хюсеинов е
безспорна.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ
на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни
приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на
Научното жури да изготви Доклад-предложение до Академичния съвет за избор на гл. ас.
д-р Баки Хасанов Хюсеинов на академичната длъжност „доцент“ по професионално
направление 3.8 Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила) в
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт /ЕВУИМ/, гр. Пловдив.

19 февруари 2018 г.
гр. Пловдив

Изготвил СТАНОВИЩЕТО:…………………….................
доц. д-р Атанас Игнатов Владиков
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