Рецензия
На представените трудове за участие в конкурс 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), определено 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
Рецензент: проф. дсн Начко Цветанов Радев, Медицински университет-Плевен, член на
Научното жури, с научна специалност 05.02.24. – икономика, организация и управление извън
материалното производство като доцент и 05.11.01. – социология, като доктор на
социологическите науки и професор.
Кандидат: По обявения конкурс се явява един кандидат-Баки Хасанов Хюсеинов, доктор
по икономика, главен асистент в Институт за икономически изследвания към БАН.
Изводите в рецензията са основани на сравнение качествата на кандидата, на резултатите
от учебната и научно-изследователска работа, на неговите публикации, на условията за заемане
на академичната длъжност „доцент”, дефинирани в Закона за развитие на академичния състав в
Република България /ЗРАСРБ/, на Правилника за неговото прилагане, както и на Правилника за
развитие на академичния състав на Висшето училище.
Първо. Предоставена документация-описание и анализ: 1. Резюмета на монографии;
2. Списък на научни публикации и експертна дейност; 3. Статии–резюмета; 4. Студии–резюмета.
5. Автобиография; 6. Заявление за участие в конкурса; 7. Карта за медицински преглед. 8.
Свидетелство за съдимост; 9. Служебна бележка за научен стаж; 10. Монографии; 11. Научноизследователска дейност на научни статии; 12. Научно-изследователска дейност на научни
студии; 13. Списък с цитирания от научни публикации. Обобщение: Конкурсната документация
на кандидата е подредена и окомплектована. Това облекчава рецензионния процес.
Второ.
Кратки
биографични данни за кандидата:
1. Лични данни: 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 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“ /социалноикономическа закрила/.
2. Трудов стаж:
1986-1991-общински съветник, община Никола Козлево, община 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 - МТСП, зам. министър; 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 - Комисия за защита от
дискриминация, зам.председател;
3. Чужди езици: английски, руски, турски.
Трето. Оценка на научната и преподавателската дейност на кандидата.
Подходът при изработване на рецензията се основава на четири критерия, които
произтичат от законодателството: ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилника
за развитие на академичния състав в ЕВУИМ.
Как се съчетава представеното от кандидата с четирите критерия за оценка?
По първия критерий изискването е кандидатът да отговаря на условията в чл. 24. (1) на
ЗРАСРБ: „да е придобил образователна и научна степен "доктор"; не по-малко от две години: да
е заемал академична длъжност "асистент", "главен асистент", или да е бил преподавател, вкл.
хоноруван, или член на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или
научна организация, да е представил публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за
придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната
степен "доктор на науките".
1.1. Кандидатът е защитил
дисертация през 2014г. и е придобил образователната и научна степен доктор по икономика по
научната специалност “финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ /социалноикономическа закрила/.
1.2. 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. От 2016г. до момента е
хонорован преподавател в ЕВУИМ, а от 2017г. до момента-хонорован преподавател в УНСС.
1.3.
Да
е
представил
публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания,
които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен
"доктор". Конкурсните публикации на кандидата включват 1 книга, определена като
самостоятелна монография: Хюсеинов, Б. 2017. Въздействието на икономическата криза върху
младите хора в България. София, Изд. EHSEM Publishing (Изд. ЕВУИП), 230 с., ISBN 9789542959-31-1.; и 3 книги, определени като колективни монографии: Хюсеинов, Б. А. Джумалиева, Н.
Йонкова. 2017. Равенство на половете и джендър политики, София, с. 283, ISBN 978-619-901340-3; Хюсеинов, Б. и др. 2016. Мониторинг на практиките по прилагането на
антидискриминационното законодателство, София. Комисия за защита от дискриминация, 606
стр. ISBN 978-619-90779-0-0; Хюсеинов, Б. и др. 2017. Методология и инструменти за превенция,
установяване и предотвратяване на дискриминацията, Комисия за защита от дискриминация,
София, ISBN: 978-619-90779-3-1.
Монографиите1 са една от най-важните характеристики на научно-изследователската
дейност на кандидата. Конкурсните публикации на кандидата включват 1 книга, определена като
самостоятелна монография: Хюсеинов, Б., 2017, Въздействието на икономическата криза върху
младите хора в България. София, Изд. EHSEM Publishing (Изд. ЕВУИП), 230 стр., ISBN 9789542959-31-1.; и 3 книги, определени като колективни монографии: Хюсеинов, Б., А. Джумалиева, Н.
Йонкова, Равенство на половете и джендър политики, София, 2017, с. 283, ISBN 978-619-901340-3; Хюсеинов, Б. и др. 2016. Мониторинг на практиките по прилагането на
антидискриминационното законодателство, София. Комисия за защита от дискриминация, 606 с.
ISBN 978-619-90779-0-0; Хюсеинов, Б. и др. 2017. Методология и инструменти за превенция,
установяване и предотвратяване на дискриминацията, Комисия за защита от дискриминация,
София, с. 400, ISBN: 978-619-90779-3-1. Книгата на Хюсеинов, Б. 2017. Въздействието на
икономическата криза върху младите хора в България. София, Изд. EHSEM Publishing (Изд.
ЕВУИП), 230 с. ISBN 978954-2959-31-1 е свързана с темата на конкурс за доцент и затова ще
бъде разгледана с предимство. Избраният подход, структура и съдържание се доближават до
жанровите изисквания за монографичен труд. Монографията е посветена на важни проблеми,
свързани с въздействията и последиците от глобалната икономическа криза (2007-2009г.) с
акцент върху младото поколение. Изследване е опит да се очертаят икономическите и социалнодемографски параметри на състоянието на младото поколение в резултат на въздействието на
кризата. Те са оценени за периода 2008-2015г. на база на измененията на основни показатели за
издръжка, образование, доходи, трудово участие, естествен прираст, фертилност, миграция.
Ранжирането на възрастовите групи по степен на уязвимост според измененията в тези
показатели позволяват да се идентифицират социално-икономическите въздействия и
предизвикателства в развитието. Същностната част от монографията авторът е посветил на
политики, програми и дейности в защита на младото население от последствията от
икономическата криза. Оценени са действащи политики, свързани със икономически сфери и
дейности като пазара на труда, безработица и бедност, заетост по възрастови групи. Значително
място е отделено на социалната защита на децата и младежите в сферата на предучилищна
подготовка, образование, социални помощи за младото поколение и родителската отговорност.
В монографията са обобщени редица изводи и са направени предложения към компетентните
органи.
Относно трите книги, определени от кандидата като колективни монографии:
 Хюсеинов, Б., А. Джумалиева, Н. Йонкова. 2017. Равенство на половете и джендър
политики, София, с. 283, ISBN 978-619-90134-0-3. Във Въведението е записано:
„Компендиумът2 въвежда в спецификата на политиките по равнопоставеност на мъжете и
1

Монография е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет,
проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията
е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактор и/или научни
рецензенти, притежава ISBN и е в обем, не по-малък от 100 стандартни страници(1800 знака на страница). Тя съдържа
разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове. Ако
монографията е колективна, личният принос на кандидата трябва да е в обем, не по-малък от 100 стандартни страници.
2

Съкратено изложение на някоя наука, изследване и др. А. Милев и др. Речник на чуждите думи в българския език,
Наука и изкуство, 1958, с. 290.

жените, като разглежда проблематиката главно от юридическа, икономическа и социологическа
гледна точка, съчетавайки ги там, където е необходимо и с други релевантни към тематиката
научни области.“ /с. 8/. Автори на компендиума са председателя, зам. председателя и главния
секретар на КЗД.
 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
антидискримина-ционното законодателство. (Б. Хюсеинов с равно участие във всички
раздели на монографията). София, 2016, Изд. Комисия за защита от дискриминация, 606 с. ISBN
978-619-90779-0-0. В Увода е записано “Този доклад представя резултатите от извършения
мониторинг на дейността на КЗД по защита от дискриминация, който беше проведен в
изпълнение на проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни
възможности“...“От организационно-техническа гледна точка, Мониторингът се изпълни от
регионалните представители на КЗД, членовете на КЗД и двама външни експерти.“/с. 6/.
 Хюсеинов, Б., Н. Йонкова, И. Янкова, Кр. Коев, А. Попова, А. Джумалиева. Методология
и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация,
(Б.Хюсеинов с равно участие във всички раздели на монографията) София, 2017, Изд. Комисия
за защита от дискриминация, 400 с. ISBN 978-619-90779-3-1. В Увода е записано: “От гледна
точка на формата-документът представлява своеобразна симбиоза между стратегически и
методологически инструмент, който е придружен от правила за мониторинг на
изпълнението и план за действие.“ /с.16/. “Методологията е изработена от екип на изпълнител,
избран по реда на Закона за обществените поръчки /ДЗЗД „Сдружение-Обединение Лудогорика“/,
с ръководител доц. д-р Надежда Йонкова и ключови експерти гл. ас. д-р Ивета Якова и гл. ас. др Красимир Коев, с участието на неключови експерти на сдружението: ас. Ана Попова, Венета
Наковска, Симеон Йонков.“/с.18-19/. Аз смятам, че в строго научния смисъл на думата те не са
монографии /между впрочем и авторите на тези публикации не ги дефинират като монографии/.
Те не отговарят и на количествените изисквания за колективни монографии. Те третират
институционални проблеми, свързани с дейността на КЗД и липса на релевантност с темата на
обявения конкурс, не са издадени от академично издателство, поради което аз ги изключвам от
списъка на научните публикации.
В обобщение повечето от представените публикации за
рецензиране на гл. ас. д-р Баки Хюсеинов са в изследователското поле на темата на конкурса,
политиките на заетост и социално-икономическа закрила.
Вторият критерий е при оценката на кандидата се отчитат и
изискванията на чл. 27. (4) от ЗРАСРБ, научното жури взема предвид и общата оценка,
получена от оценяването на следните допълнителни показатели, които са приложими за
съответната област: 1. свързани с учебната дейност: а) аудиторни и извънаудиторни занятия
- разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване
на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация; б)
публикувани учебни материали - ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или
съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник; в) работа със студенти и
докторанти,
включително
съвместна
работа
със
студенти
и
докторанти
в
научноизследователски
и
художествено-творчески
проекти;
2.
свързани
с
научноизследователската дейност: а) участие в научно-изследователски проекти; участия
с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа
и/или професионална организация в съответната научна област; б) научни и научно-приложни
разработки; в) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и
рационализации; г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания.
2.1. Допълнителни показатели, свързани с учебната дейност:
2.1.1. Аудиторни и извънаудиторни занятия - разработване на лекционни курсове;
нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда
извън висшето училище или научната организация. 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“.
2.1.2. Публикувани учебни материали-ръководства, сборници и други, разработени от
кандидата. Кандидатът има участие в 2 броя колективни учебни помагала: 1. Хюсеинов, Б., Ларс
Соефтестад, М. Грозданова, А. Джумалиева, А. Мусурлиев, З. Дукова, И. Савов, К. Еюп, Л.
Каменов, С. Ахмедов, С. Йовчева, Х. Начков, 2016. Практически наръчник за служители в
местата за лишаване от свобода, Изд. Комисия за защита от дискриминация, София, с. 160.
ISBN ISBN 978-619-90779-1-7. 2. Хюсеинов, Б., А. Джумалиева, А. Мусурлиев, З. Дукова, И. Савов,

К. Еюп, Л. Каменов, С. Ахмедов, С. Йовчева, Н. Генева, Х. Начков, Е. Божова, 2016. Наръчник
„Недискриминация и равенство за всеки” за обучение на представители на заинтересовани
страни по въпроси на недискриминация, Изд. Комисия за защита от дискриминация, София, с.
288. ISBN 978-619-90779-2-4. Тези учебни помагала не са представени за рецензиране на журито.
Тук възниква и въпроса доколко тези учебни помагала се съотнасят с темата на конкурса, имат
предимно институционален характер, издадени са от КЗД, поради което не могат да бъдат
включени в рецензираните публикации.
2.1.3. Работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти
и докторанти в научноизследователски и художествено-творчески проекти. В конкурса за доцент
особено значение има преподавателската биография и потенциал на кандидата. Тя е
сравнително кратка.
2.2. Допълнителни критерии, свързани с научноизследователската дейност:
2.2.1. Участие в научно-изследователски проекти; участия с доклади на международни
и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или професионална
организация в съответната научна област. Кандидатът представя участие в проекти: 8 бр.;
предоставена е и справка за доклади на международни форуми в чужбина без публикация - 14
броя/. Тази информация обаче се отнася като правило до институцията, в която кандидатът
работи, и възниква въпрос дали тези международни форуми са научни, както и доколко
тематиката на докладите е релевантна към тематиката на конкурса/; доклади, изнесени на
национални научни форуми без публикация - 6 броя /два от които са посветени на дейността на
КЗД и не са релевантни към тематиката на конкурса/.
2.2.2. Научни и научно-приложни разработки.
2.2.3. Приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и
рационализации.
2.2.4. Научни публикации (печатни и електронни), вкл. публикации в международни
издания. Списъкът на научните трудове и научните публикации /отпечатани в периодични научни
издания и научни сборници/ и не са били представяни в друг конкурс, съгласно нормативната
уредба за развитие на академичния състав, съдържа общо 28 публикации/ в т.ч. 3 статии на
английски език/. Този списък включва следните групи публикации: самостоятелен монографичен
труд, свързан с профила на обявения конкурс - 1 брой; участие в колективен монографичен труд
- 3 броя; научни студии - 4 брой; научни статии - 20 броя. Доклади на международни форуми в
чужбина без публикация - 14 броя; доклади, изнесени на национални научни форуми без
публикация - 6 броя; публикувани колективни учебни помагала - 2 броя.
Аз
приемам
за
рецензиране 20 публикации от предложения списък /изключвайки участие в колективен
монографичен труд - 3 броя; № 13, 14 и 15 от публикуваните статии от автобиографията - 3 броя;
учебни помагала - 2 броя;/.
Аз декларирам, че нямам
съвместни публикации с кандидата.
Структурата
на
научните
публикации на кандидата е балансирана. Самостоятелно написаните научни публикации са
израз на способност на кандидата за самостоятелна изява, а научните публикации в съавторство
демонстрират способност за екипна работа. Резултатите от творчеството на автора са
публикувани предимно в университетски издания, докладвани са на научни форуми в страната.
Научните
публикации
свидетелстват, че кандидатът е добре представен сред професионалната общност на
икономическите експерти, работещи в това научно направление. Публикациите показват
литературна осведоменост в научната област на конкурса, научна ерудиция, успешно
използване на съвременни изследователски подходи в изследвания, които като правило имат
интердисциплинарен характер.
Гл. ас. д-р
Баки Хюсеинов проявява професионализъм и инициативност, системно изучава новостите в
икономическите науки, познава добре социалните практики в България и в страните-членки на
Европейския съюз и ги прилага в своята работа.
Третият критерий е дефиниран в Правилника за развитие на академичния състав в
ЕВУИМ, чл. 15, т. 3 от допълнителните условия: „свързани с приноси за развитието на ЕВУИМ:
а/работа като преподаватели във ЕВУИМ; б/ участие в проектна и консултантска дейност на
висшето училище; в/принос за институционалното развитие на висшето училище.
3.1. Работа като преподавател във ЕВУИМ. Кандидатът от 2016г. чете два учебни курса в
ЕВУИМ.
3.2. Участие в проектна и консултантска дейност на висшето училище.
3.3. Принос за институционалното развитие на висшето училище.
Четвъртият критерий е дефиниран в ЗРАСРБ относно научните приноси. Според
ЗРАСРБ приносите са дефинирани по следния начин:„Чл. 6. (3) (Нова-ДВ, бр. 101 от 2010г.)

Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа научни или научноприложни резултати,
които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва,
че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и
способности за самостоятелни научни изследвания“. „Чл.12. (1) Научната степен "доктор на
науките" се придобива от лице с образователна и научна степен "доктор". (2) За придобиване на
научната степен "доктор на науките" лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при
условията и по реда на този закон. (3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа
теоретични обобщения и решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които
съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален
принос в науката. (4) Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да
повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване
на образователна и научна степен "доктор".
За научно-изследователската работа на кандидата съдя от предоставените публикации,
справка за рецензирани от тях научни произведения, участия в редколегии у нас и в чужбина,
справка за самооценка за приносите в развитие на науката и справка за цитируемост на
кандидата.
4.1. Участията в редколегии у нас и в чужбина е показател научния престиж на кандидата.
4.2. Съдържателен индикатор за позицията на всеки от нас в академичната общност е
изготвяне на рецензии и участие в научни комисии и журита.
4.3. Справка за цитируемост на кандидата. Представената справка за цитирания на
кандидата включва 20 бр. цитирания от 4 автори, в т.ч. 17 броя от един и същ автор.
4.4. Справката-самооценка за приносите в научно-изследователската дейност,
представена от кандидата, акцентува върху пет основни изследователски области: пазар на
труда-политики за защита при упражняване на правото на труд и повишаване качеството на
човешкия капитал, респективно на заетостта; социална уязвимост и социално-икономическа
защита на уязвимите групи с цел постигане на равнопоставеност на пазара на труда и в
заетостта; политики по отношение на младите хора-социално-икономическа защита на
безработните на пазара в заетостта и в заетостта в условията на криза; етническа интеграция с
акцент върху ромската общност-политики за повишаване достъпа до участие на пазара на труда
и в заетостта; превенция, идентифициране и защита от дискриминация, вкл. неравнопоставеност
на половете в сферата на пазара на труда и в заетостта.
Аз считам, че справката за приносите3 е сравнително коректна и обективно отразява
основните научно-изследователски приноси на кандидата. Важно е изследването на етническата
интеграция с акцент върху ромската общност, на която тема беше посветена докторската
дисертация на кандидата, както и неговото продължение след това, свързано с политиката за
повишаване достъпа до участие на пазара на труда и в заетостта. Налага се впечатление, че
политиката на заетост се отнася ако не единствено, то предимно към работата с уязвими групи.
Малко внимание е отделено на анализ на активните мерки на политиката на трудова заетост,
както и на ефективността на използване на публичните средства за осигуряване на заетост на
безработните лица и други. Няма структурирани приноси с практико-приложен характер. Някои
от приносите са дефинирани като дейности, а не като получени резултати: 1.1. „извършен е
сравнителен анализ за…“; 2.2. „направен е анализ за…“; 3.1. „Извършена е оценка на…“; 4.1.
“Извършени са анализи и оценки…“ и др.
Известно е, че политиката на заетост е отговорност на Министерството на труда и
социалната политика, което провежда държавната политика в областта на пазара на труда,
защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на
неравнопоставените групи на пазара на труда. Политиката по заетост е средство за постигане на
пълна, свободно избрана, доброволна и ефективна заетост, както и за намаляване, дори за
ликвидиране на вредните последици от безработицата 4, така, че да се постигне оптимално
съотношение между търсенето и предлагането на работна сила. Принципите на политиката по
заетост са формулирани от МОТ в Препоръка 169 от 1984г. относно политиката по заетост и
Конвенция 168 от 1988г. относно съдействие на заетостта и защита от безработица. Трудовите
3

За мен един резултат е научен или научно-приложен принос, когато представлява полезно увеличаване на
знанията в дадена научна област, като установяване на нови зависимости, изводи и заключения, доказване с нови
средства и методи на съществуващи теории и закономерности, реализиране на по-ефективни средства и начини за
приложението им и др.
4

Над 55 % от лицата без работа през 2017г. са продължително безработни, а 2/3 от тях /65.7%/ са в това положение
повече от две години. Висок е броят на обезкуражените лица, които искат да работят, но са извън пазара. Недостигът
на работна сила / с определени квалификации/ се превръща в ключов проблем за българските предприемачи.

отношения се регулират от Кодекса на труда, радикално изменен и допълнен през 2000г., Закона
за уреждане на трудови спорове, Закона за защита при безработица и за насърчаване на
заетостта. Носеща конструкция на политиката по заетост е стимулиране на икономическия
растеж, което да мотивира работодателите да разширяват производството, да инвестират в него,
да създават нови работни места. Значение има и подоходната политика, която стимулира
потреблението и отправя положителни импулси към производството на стоки и услуги.
Социалната практика у нас показва, че правителствата, които често се сменят, нямат ясна
политика за пазара на труда5, работят под социален натиск и провеждат непоследователни
мерки. Институционализирането на пазара на труда предполага адекватно законодателство и
работещи институции. Институциите на пазара на труда обаче са все още в процес на създаване.
Това забавя формирането на работната заплата като цена на труда. В политика на заетост, за
разлика от европейските добри практики, все още доминират пасивни функции–регистриране на
безработни, на свободни работни места и изплащане на обезщетения и социални помощи. Слабо
развити са активните форми на работа–посредничество, разработване на програми за
квалификация и преквалификация, съхраняване и разкриване на работни места и подготовка за
започване на самостоятелен бизнес. Ниска е ефективността на използваните публични средства
за разкриване на нови работни места. Дефицитите на пазара на труда имат структурен характер.
Акцентът трябва да се постави на стимулиране търсене на труд чрез: насърчаване на
инвестиционни проекти, на стопанска инициативност за самонаемане и за развитие на собствена
стопанска дейност, приватизация, стимулиране на малки и средни предприятия.
Заедно с това се проявяват нови тенденции във формирането и
провеждането на публичните политики, към които се отнася и политиката на заетост. Какво поконкретно имам предвид? Публичната политика е дейност, осъществявана от държавен орган,
разполагащ със законодателни, политически и финансови правомощия за това. Тя се планира,
разработва и прилага чрез различни концепции, програми, стратегии и закони с цел постигане на
публични цели, които се отнасят до цялото, до общността. Освен икономически и политически те
съдържат и социални цели, свързани с поддържане на социална сплотеност и създаване и
възпроизводство на органично общество без социални конфликти. Ако целите на политиките са
ценности, към които се стремим, инструментите са практически мерки, чрез които ги постигаме.
Най-общо се обособяват три групи инструменти: задължителни, доброволни и смесени. Как
тази абстрактна схема за формиране и реализация на публичните политики се съотнася към
политиката на заетост и социална защита? Какво кандидатът конкретно предлага за промяна на
тази публична политика за решаване на значими обществени проблеми това отношение?
Четвърто. Критични бележки и препоръки:
1. В представената документация липсва информация по следните въпроси: за
нововъведения в методите на преподаване, за осигуряване на занимания на студенти в
практическа среда извън висшето училище или научната организация; за лекционна
натовареност на кандидата; за изготвени от кандидата учебни програми; за работа със студенти
и докторанти; за членство на кандидата в авторитетна творческа и/или професионална
организация; за реализирани проекти с ЕВУИМ; за принос за институционалното развитие на
висшето училище; за участие в редколегии у нас и в чужбина; за изготвяне на рецензии и за
участие в научни комисии и журита.
2. Налице е определено
смесване между дейността и публикациите на кандидата като служебни функции и неговата
научно-изследователска и преподавателска дейност и научните му публикации от гледна точка
на темата на конкурса.
3. В бъдещата работа на гл.
ас. д-р Баки Хюсеинов бих препоръчал да насочи своето внимание към преподавателската си
дейност и по-специално към издаване на учебници по основните курсове, които той чете в
университета.
Пето. Заключение:
Гл. ас. д-р Баки Хюсеинов участва в
конкурса за присъждане на академичната длъжност „доцент” с достатъчна по обем и с добро
качество научна продукция, с определени теоретико-методологически и практико-приложни
приноси.
Кандидатът е утвърждаващ се учен,
изследовател в областта на професионално направление 3.8. Икономика (Политики на заетост
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Резултатите от активната политика на пазара на труда са много малки. Средногодишният брой на създадените по
Националния план за действие по заетостта са около 13 000 души, 5 % от броя на регистрираните безработни през
декемвпри 2016г. От 2010г. по националния план се залага финансиране в размер на около 73 млн.лв., независимо от
конюнктюрата и тенденциите на пазара на труда. Част от тези средства частично не се усвояват. За периода 20082016г. средствата за активна политика на пазара на труда като дял от БВП са намалели близо 3.5 пъти.

и социално-икономическа закрила). Натрупаният от него практически опит умело се съчетава с
теоретичната му подготовка. В своите проучвателни дейности той се стреми да налага стил, в
който да доминира дух на модерно научно изследване.
Изложените факти потвърждават, че кандидатът гл. ас. д-р
Баки Хюсеинов отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ,
Правилника за неговото приложение и в основни линии покрива количествените показатели,
изисквани от Правилника за развитие на академичния състав в ЕВУИМ за присъждане на научни
степени и заемане на академични длъжности.
Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват за присъждане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Баки
Хюсеинов по професионално направление 3.8. Икономика (Политики на заетост и социалноикономическа закрила), за нуждите на ЕВУИМ.
16.02.2018г.
Рецензент:
/ проф. дсн Начко Радев/

