
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

относно: 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

дисертант: Галина Димитрова Ковачева 

тема на дисертационния труд: „Превенция на престъпността на непълнолетните” 

 

1. Дисертационният труд обхваща 190 страници и 15 страници библиография. Състои 

се от увод и изложение в три глави, разделени на параграфи. Той представлява 

актуално, на високо научно ниво, мащабно изследване на един от най-съществените и 

значими проблеми. 

 

2. Трудът съдържа ценни научни приноси и новости в дадената научна област, сред 

които:  

� той е първото и единствено след 1989 г. оригинално научно изследване на 

престъпността на непълнолетните с прилагане на регионалния подход и оценка 

за криминогенното въздействие на икономически, социални и демографски 

фактори; 

� изследване на идиографските и качествени характеристики на тази престъпност 

в региона, който е обект на изследване, тяхната обусловеност и тенденции (гл. 1 

§ 1, 2); 

� изследване, критична оценка и изводи за функциониране на системата за 

превенция на съответната престъпност в региона на българското Черноморие и 

предложените конкретни мерки за въздействие (гл. 2, § 1); 

� предложения  за внедряване на нови подходи на превантивната политика – 

децентрализация, прилагане на медиация и други специални мерки (гл. 3); 

� комплекс предложения de lege ferenda във връзка с готвения Закон за 

превенцията на престъпността (гл. 2 § 1, гл. 3 § 1).  

 Дисертационният труд съдържа шест приложения с данни в таблици и графики, 

които се базират на конкретните изследвания на дисертантката и подкрепят нейните 

изводи. Те правят изложението й по-ясно и по-добре аргументирано. 

 

3. Особено становище. Споделям различно виждане относно приемането на Закон за 

превенция на престъпността. Проблемът безуспешно бе обсъждан още през 70те години 

на миналия век. Превенцията на престъпността като дейност е многостранна, необятна, 



творческа област, в която по същество могат да участвуват неограничен брой субекти – 

всички държавни и обществени институции, граждански общности, всеки гражданин. 

Същото се отнася и за формите, методите и средствата, щом не са неправомерни. 

Всичко това не може да подлежи на регламентация. Творческата активност в 

превантивната дейност е мобилна – възникват по-ефективни и ефикасни нови форми, 

методи, идеи, средства. Днес съществува опасност от пренасищане с нови норми, от 

свръхнормиране на обществения живот, от пердозиране на социално-нормативната 

регулация без положителен ефект. 

 Оносно законовото дефиниране на термина „превенция” – то е на проф. Боян 

Станков и е перфектно, но е научно отпределение, което принадлежи на доктрината и 

едва ли трябва да бъде включвано в законовия текст. 

 С тези си забележки и особено мнение по въпросите за законодателството, ни 

най-малко не поставям под съмнение качествата на дисертационния труд на Галина 

Ковачева. Те по-скоро имат за адресат законодателната дейсност. 

 

4. Библиографската справка към труда показва много добро познаване на научната 

литература по въпроса. Списъкът на цитираните трудове обхваща 210 заглавия, от 

които 129 на крилица и 81 на латиница.  

 

5. Дисертантката е приложила списък от 13 публикации по темата (вече публикувани 

или под печат), което отговаря на изискванията и показва нейната изследователска 

активност. 

 

6. В заключение искам да кажа, че дисретационния труд и приложената документация 

отговаря на всички изисквания на Закона и на изискванията за провеждане на 

процедурата по защита. Дисертационният труд на кандидата Галина Димитрова 

Ковачева  НЕСЪМНЕНО ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ НАУЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, 

ПОРАДИ КОЕТО СЛЕДВА ДА Й СЕ ПРИСЪДИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА 

СТЕПЕН „ДОКТОР”. 

 

София 

19 ноември 2012 г.                                                     Александър Билярски 

 


