
Становище
по обявения конкурс за академична длъжност

„доцент” по Наказателно право
с кандидат д-р Галина Димитрова Ковачева

от доц. д-р Даниела Дончева -
член на научното жури съгласно Заповед на Ректора на ВСУ “Черноризец

Храбър” № 35 от 16.01.2019 г.

В ДВ бр. 95 от 2018 г. е обявен конкурс за академичната длъжност
„доцент“ по професионално направление 3.6. Право (Криминология) за
нуждите на Юридическия факултет, катедра „Правни науки”, на който
се се явява един кандидат д-р Галина Димитрова Ковачева.

Тя е завършила Икономическия университет – Варна, специалност
„Право” през 2000 г.. от м. Декември 2004 г. до настоящия момент е
асистент по Криминология. През 2012 г. защитава докторска
дисертация като докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ
„Черноризец Храбър” на тема „Превенция на престъпностт”. Вписана е
в Адвокатска колегия – Варна от 2004 г. до момента. Член е на Съюза на
учените и на Българската асоциация по криминология.

Д-р Галина Ковачева е представила публикации, направени след
присъждане на ОНС „Доктор” в т. ч. студия и монография със заглавие:
„Стигматизация и криминална кариера”. С оглед на това тя покрива
минималните национални изисквания, по смисъла на чл. 2б, ал. 2 и чл. 4, ал.
1 от ЗРАСРБ.

Във връзка с горното д-р Галина Ковачева отговаря на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България и основателно е допусната до участие в конкурса. Тя проявава
сериозен интерес към теми от криминологията и по-конкретно процесът
на стигматизация и неговата връзка с криминалната кариера при
определени категории извършители на престъпления.

Монографията има 159 страници и се състои от увод, три глави и
заключение. Библиографската справка обхваща 133 източника – на
български и английски език.

Представеният хабилитационен труд е посветен на изследване на
процесът на стигматизация на извършителите на противообществени
прояви и престъпления и връзката му с продължаващата престъпна
акитвност. Проблемът за стигматизацията на извършителите на
престъпления е актуален и макар да е познат в българската правна
теория, липсват проучвания на връзката му с престъпността.

Фокусът на изследването е поставен върху проблемите на
индивидуално ниво. Проучено е криминалното поведение и минало на 225
лица от мъжки пол, съставляващи 41 % от всички лица, изтърпяващи



наказание „лишаване от свобода” към момента на изследването в
Затворническото общежитие „Разделна”, Варненския затвор и
Затворническо общежитие „Варна”. Проведено е документно проучване
по данни от публикуваните съдебни актове на интервюираните лица.

Изследването може да бъде положително оценено, тъй като
изследва в пълнота проблематиката, като се посочват теоретичните и
практически проблеми и се посочват възможности за решаването и
преодоляването им.

В труда могат да бъдат откроени и някои приносни моменти.
Предложени са мерки за ограничаване на процеса на

стигматизация сред извършителите на противообществени прояви и
престъпления, като са систематизирани различни подходи за
осъществяване на индивидуално превантивно въздействие спрямо
извършителите на противообществени прояви и престъпления,
диференцирани в съответствие с основните етапи от механизма на
стигматизацията, представени от първичната и вторичната девиация.

Направени са предложения de lege ferenda, както и мерки от
организационен характер, изследвани в контекста на развитието на
криминалната кариера и с оглед авторовата теза за възможността за
възпрепятстване процеса на стигматизация в различни моменти от
неговото формиране и развитие.

Разработена е методика за оценка на риска от стигматизация в
законотворчеството и социалната практика. Изследвани са някои
ефекти от стигматизацията на правонарушителите върху цената на
престъпността. Изследвани са някои аспекти на електронното
наблюдение на осъдени непълнолетни от гледна точка на ефективността
на този способ за контрол над поведението на извършителите на
престъпления.

Изследвани са различните инструменти, предоставящи
информация за реализиране на политиката на противодействие на
престъпността в съвременната държава.

Трудът се отличава с модерен подход при анализа на проблемите,
използват се различни методи на изследване, използван е точен
терминологичен език.

Дейността на д-р Галина Ковачева в науката и преподаването по
наказателно право се отличава с висок професионализъм, отговорност и
добросъвестност.

Професионалната и научна биография на д-р Галина Ковачева,
преподавателският й опит, качествата й изцяло отговарят на
изискванията на закона за заемане на длъжността „доцент”.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на значимостта им и научните приноси, считам, че д-р



Галина Ковачева отговаря на изискванията за избор на академичната
длъжност „доцент” по област на више образование 3. „Социални,
стопански и правни науки”, професионално направление 3.6 „Право”
/Криминология/.

Документите и материалите, представени от кандидата в конкуса
отговарят на изискванията. Преподавателската квалификация на
кандидата е отлична. Резултатите, постигнати от д-р Галина Ковачева
отговарят на научно-изследователската дейност и съотвестветстват
на изискванията на закона.

Давам положителна оценка на преподавателстата и научно-
изследователска дейност на д-р Галина Ковачева.

Препоръчвам на Научното жури да изготви доклад с предложение
до Научния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър”  да избере ас. д-р Галина
Димитрова Ковачева на академичната длъжност „доцент” по област на
висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”,
професионално направление 3.6. „Право /Криминология/.

20.03.2019 г. . ...........................................
/доц. д-р Даниела Дончева/


