НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА И
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТИ
Д-р Баки Хюсеинов

Научно-изследователска дейност
I. Публикации
1. Монографии
1.1. Хюсеинов, Б., Въздействието на икономическата криза върху младите
хора в България (Самостоятелна монография). София, 2017, Изд.

EHSEM Publishing (Изд. ЕВУИП), 230 стр., ISBN 978954-2959-31-1.
1.2. Хюсеинов, Б., А. Джумалиева, Н. Йонкова. Равенство на половете и
джендър политики (Монография в съавторство с равно участие.
Б.Хюсеинов – автор на § 1,9,10,11,12,14 и приложение № 2), София, 2017,
Издателство СНОУМОД ДФ, 321 стр. ISBN 978-619-90134-0-3
1.3. 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, с. 400. ISBN 978-619-90779-3-1.
1.4. 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

антидискримина-ционното

законодателство. (Б.Хюсеинов с равно участие във всички раздели на
монографията). София, 2016, Изд. Комисия за защита от дискриминация,
606 стр. ISBN 978-619-90779-0-0.
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2. Студии
2.1 Хюсеинов, Б., Оценка на достъпа до пазара на труда, заетост и
безработица. – В: Сб.„Изследвания по история на социализма в България,
Преходът – II”, София, 2013, с. 26 (с. 408-432). ISBN 978-954-2982-03-6
2.2. Хюсеинов, Б., Социално-демографски характеристики на етническите
групи в България, в сп. „Икономически изследвания”, Година ХХVI, 2017, с.
25, ISBN 0205-3292, (под печат)
2.3. Хюсеинов, Б., Образованието и заетостта – основна предпоставка за
реално интегриране на ромите. – В: Сб. „Проблеми на ромската
интеграция”, София, 2017, с. 41 (с. 219-259), ISBN 978-954-2982-11-1
2.4. Хюсеинов, Б., Защитата от дискриминация при упражняване правото на
труд, в сп. „Панорама на труда”, бр. 3-4, 2017, с. 24. ISBN 1312-305Х.
3. Научни статии
3.1. Хюсеинов. Б., В духа на съвременните социално-икономически тенденции
на Европа разработваме и изпълняваме програми, насочени към
просперитета на цялото общество” – В: Сборник „Предизвикателствата на
членството на България в ЕС – политики и добри практики за ефективна
интеграция на уязвими етнически общности”, София, 2008 г., 12 стр. ISBN
978-954-8761-79-6.
3.3. Хюсеинов, Б., Фактори за заетостта и причини за настоящата безработица. –
В: Сб. „Социални идеи, движения и политики”, Изследвания на НПИ
„Димитър Благоев”, София, 2014, 18 стр. (с. 349 – 367), ISBN 978-954-298206-7.
3.4. Хюсеинов, Б., Решаване на ромските социално-икономически проблеми в
България и в страните от ЕС. – В: Сб. „Възходът на национализмите,
ромската интеграция”, С., 2014, 15 стр. (с. 198-212), ISBN 978-619-160-322-0.
3.5. Хюсеинов, Б., Проблеми на ромската външна емиграция на България. – В:
Сб.„Демографската ситуация и развитието на България”, Институт за
изследване на населението и човека – БАН, София, 2014, 12 стр. (с. 271-282),
ISBN 978-954-322-793-8.
3.6. Хюсеинов, Б., Бедност и уязвимост в условията на криза. – В: „Научни
трудове”, книга 16/2016, Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт, 16 стр. Статията е публикувана в същото списание на
английски език (с. 205), ISSN 1312-739X.
3.7. Хюсеинов, Б., Реформиране на социалното подпомагане като защитна
мрежа за уязвимите етнически групи в Република България. Сп. „Социални
изследвания”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”,
Велико Търново, 2016, 17 стр. ISBN 978-619-208-071-6.
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3.8. Хюсеинов, Б., Национални и европейски политики по равнопоставеност.
Джендър индекси. – В: Сб. „Защита от дискриминация в България и Европа,
София, 2016, 16 стр. ISBN 978-954-348-136-1.
3.9. Hyuseinov, B., „The education and qualification of the roma community in the
Republic of Bulgaria”, Lincom GmbH, Freibadstr. 3, D-81543 München, Lincom
“Roma” Series. 20016, Editorrs: Hristo Kyuchukov and Jan Hancock, (под
печат).
3.10. Хюсеинов, Б., Етническа дискриминация и социална несправедливост. – В:
Сб. „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество”, С., 2017,
16 стр. (с. 294-309), ISBN 978-619-160-749-5;
3.11. Хюсеинов, Б., Предизвикателствата на кризата и социалната уязвимост в
България. Списание за трудови и социални отношения „Панорама на труда”,
бр. 1-2/2017, 19 стр., ISSN 1312-205-X;
3.12. Хюсеинов, Б., Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и
пазарни аспекти, сп. „Народностопански архив”, Свищов, СА „Д. Ценов”,
година LXX, книга 1 – 2017, 18 стр. Статията е публикувана в същото
списание на английски език (с. 38), ISSN 0323-9004.
3.13. Хюсеинов, Б., Здравеопазването и социалната сигурност при уязвимите
групи, сп. “Knowledge”, International journal, Scientific Papers, Vol. 17.3, 2017,
6 стр. (двоен формат), ISSN 2545-4439 „printed“, ISSN 1857-923X „eversion“.
3.14. Хюсеинов, Б., Социалните неравенства и етническата дискриминация в
условията на българския преход, сп. „Политически хоризонти”, година I,
брой № 1, 2017, 20 стр., ISSN 2534 – 966X .
3.15. Хюсеинов, Б. 2017. Характер на икономическите кризи и социалната
отговорност. – В: Сб. „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново,
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017 г., 12 стр. ISSN 23677465.
3.16. Хюсеинов, Б., Социалната уязвимост и социалната защита при уязвими
групи. – В: „Научни трудове”, Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт, С., 2017, 15 стр. (под печат).
3.17. Хюсеинов, Б., Защита правата на човека и ролята на Комисията за защита
от дискриминация – В: Сборник „Хармония в различията”, 2014 г, София, 10
стр. (с. 85-94).

II. Доклади на научни конференции
1. „В духа на съвременните социално-икономически тенденции на Европа
разработваме и изпълняваме програми, насочени към просперитета на цялото
общество”, доклад на научна конференция на тема: „Предизвикателствата на
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членството на България в ЕС – политики и добри практики за ефективна
интеграция на уязвими етнически общности, София, 2008 г.
2. „Фактори за заетостта и причини за настоящата безработица”, доклад на научна
конференция на тема: „Социални идеи, движения и политики”, София, 2014 г.
3. „Решаване на ромските социално-икономически проблеми в България и в
страните от ЕС”, доклад на научна конференция на тема: „Възходът на
национализмите, ромската интеграция”, С., 2014 г.
4. „Проблеми на ромската външна емиграция на България”, научна конференция
на тема: „Демографската ситуация и развитието на България”, София, 2014 г.
5. „Национални и европейски политики по равнопоставеност. Джендър индекси”,
научна конференция на тема: „Защита от дискриминация в България и Европа”,
София, 2016 г.
6. „Защита правата на човека и ролята на Комисията за защита от дискриминация”,
научна конференция на тема: „Хармония в различията”, София, 2014 г.
7.
III. Цитирания в международни и национални издания
1.Сборник с доклади от научна кръгла маса, „Ролята на правото в съвременната
икономика“,Издателство

„Наука

и

икономика“,

Икономически

университет

–

Варна,цитиран на стр.37 „ Въздействието на икономическата криза върху младите хора
в България.

Научни и научно-приложни проекти и дейности
I. Научни проекти
1. Научно-изследователски проект на тема: „Въздействието на икономическата
криза върху уязвими групи в Република България”, разработен и завършен в
ИИИ на БАН, с обем: 107 стр.
2. Колективен научно-изследователски проект на тема:
„Национални и
регионални измерения на пазара на труда и жизнения стандарт в България”,
включен в научноизследователската програма на ИИИ на БАН, със срок на
изпълнение: 01.11.2016 г. – 01.11.2018 г.

II. Научно-приложни проекти
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1.

2.

3.

„Анализ на политиките по интеграция на имигранти в Република
България” по проект „Хармония в различията”, Комисия за защита от
дискриминация, София, 2013 г., (с. 145-201).
Методология за събиране и анализиране на информация в областта на
политиките по интеграция на имигрантите, проект „Хармония в
различията”, С., 2013 г., с. 222.
„Мониторинг на практиките по прилагането на антидискриминационното
законодателство”, в съавторство, Комисия за защита от дискриминация,
София, 2016 г., с. 606, ISBN 978-619-90779-0-0.

III. Научно-приложна дейност – съставителска и редакционна дейност
1.

Хюсеинов, Б. (съставител и редактор) 2016. Мониторинг на практиките по
прилагането на антидискриминационното законодателство, Комисия за
защита от дискриминация, София, 2016, с. 606, ISBN 978-619-90779-0-0

2.

Хюсеинов, Б. (съставител и редактор) 2016. Практически наръчник за
служители в местата за лишаване от свобода, Комисия за защита от
дискриминация, София, 2016 г., с. 160, ISBN 978-619-90779-1-7

3.

Хюсеинов, Б. (съставител и редактор) 2016. Наръчник „Недискриминация
и равенство за всеки”, Комисия за защита от дискриминация, София, 2016
г., с. 288. ISBN 978-619-90779-2-4

4.

Хюсеинов, Б. (съставител и редактор) 2017. Методология и инструменти
за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация”,
Комисия за защита от дискриминация, София, 2017 г., с. 400. ISBN 978619-90779-3-1.

Учебно-образователна дейност
I. Преподавателска дейност
1.

Преподавател по дисциплината „Европейска икономическа и социална
политика” в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

2.

Преподавател по дисциплината „Мултикултурна бизнес
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

3.

Преподавател по дисциплината „Публично-частни партньорства“ в УНСС.

среда”

в

II. 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
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лишаване от свобода”, Изд. Комисия за защита от дискриминация, София,
2016 г., 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, 2016, с. 288. ISBN 978619-90779-2-4.
III. Обучителна и лекторска дейност
1. Обучителна дейност за администрация, НПО, общини и др.
˗

д-р Баки Хюсеинов – обучение на служители от администрацията и
членове на КЗД за надграждане на техните знания и умения за
превенция, установяване и предотвратяване случаи на дискриминация
в сферата на труда, социалното включване и здравеопазването 2016 г.

2. Лекторска
дейност
за
МТСП,
администрации,общини, НПО, и др.

регионални

държавни

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема: „Статут и правомощия на Съда на
Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека”, 09–11
април 2017 год., гр. Банско – национален семинар

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема: „Равен достъп до заетостта и
социалните услуги , гр. Сандански, Парк – хотел „Пирин“, 26.04 –
28.04.2017 год.

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема: „Позитивни мерки в сферата на
трудовата заетост”, гр. Плевен, Парк – хотел „Кайлъка“, 18.05 –
20.05.2017 год.

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема: „Специфични аспекти на
защитата от дискриминация при достъпа до заетост и пазара на труда“,
гр. Созопол, Хотел „Санта Марина“, 08.06 – 10.06.2017 год.

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема „Уязвими групи на пазара на
труда. Механизми за преодоляване на неравенството“, гр. Варна,
„Гранд хотел Варна“, 15.06 – 17.06.2017 год.

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема „Практика на КЗД по обществено
значими за региона теми и представяне на данни от социологическо
изследване“, гр. Пловдив, Хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“,
26.09 – 28.09.2017 год.

˗

д-р Баки Хюсеинов, лекция на тема: „Дискриминация сред младежите
като уязвима група“, гр.Велико Търново, Хотел „ Янтра“, 19.10 –
21.10.2017 год.
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Експертна дейност
I. Участие в комисии, държавни органи, организации
1.

Участие в национални комисии – Заместник Председател на Комисията за
защита от дискриминация от 2012 г. и понастоящем

2.

Участие в държавни органи – заместник министър на Министерството на
труда и социалната политика с ресор „Демографска политика, социални
инвестиции, равни възможности и недискриминация”, през периода 2006
– 2009 г.

3.

Министерство на труда и социалната политика – член на Комитета
„Социална политика и заетост“ – от 2012 и понастоящем.

4.

Министерство на икономиката – член на Комитета по наблюдение на ОП
„Иновации и конкурентоспособност – 2014-2020“; ОП „Инициатива за
малки и средни предприятия – 2014-2020” – от 2012 г. и понастоящем.

5.

Министерски съвет – член на Комитета по Споразумението за
партньорство – предварителни условия за европейски структурни и
инвестиционни фондове – от 2012 г. и понастоящем.

6.

Министерство на труда и социалната политика – член на Комитета по
наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – от 2012 г. и
понастоящем.

7.

Министерски съвет – член на Комитета по ОП „Добро управление“ – от
2012 г. и понастоящем.

8.

Министерство на транспорта – член на Комитета по ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ – от 2012 г. и понастоящем.

9.

Член на Комитета по наблюдение на програма Трансгранично
сътрудничество – България – Румъния – от 2012 г. и понастоящем.

10. Член на Комитета по наблюдение на програма по Трансгранично
сътрудничество – България – Гърция – от 2012 г. и понастоящем.
11. Участие в организации – председател на фондация „Международен
център за социална интеграция и застъпничество”.

II. Експертна и консултантска дейност в помощ на институции и органи на
управление
1.

Член на работна група за „Методология за регистриране и докладване на
престъпленията от омраза“ към ЕК – от 2012 г. понастоящем
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2.

Член на експертна работна група „Формиране на политики“ в
Европейската мрежа за равенство в Европа – от 2012 г. и понастоящем.

3.

Член на междуведомствена работна група за определяне на отговорни
органи за координация и мониторинг по прилагане на разпоредбите на
Конвенцията за правата на хората с увреждания към МТСП – 2017 г.

III. Друга експертна дейност
1. Национален координатор на международна инициатива „Десетилетие на
ромското включване 2005 – 2015 г.” към Министерски съвет.
2. Координатор на дейността на отговорните министерства и държавни
институции с цел осигуряване на ефективно, цялостно, последователно и
невременно изпълнение на националните планове и стратегии по
интеграция в България.
3. Консултант по социални и интеграционни проекти на общини и НПО към
Институт „Отворено общество”.
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