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ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
E-mail
Националност
Дата на раждане

ГАЛИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

gstanoeva@abv.bg
българска
04.09.1976 Г. В ГР. ВАРНА

ТРУДОВ СТАЖ
• Период

Февруари 2000 г. – Февруари 2001 г.

Работодател
Длъжност
• Период

Министерство на правосъдието
Съдебен кандидат към Варненски Окръжен Съд
Март 2001 г. – Ноември 2003 г.

Работодател
Длъжност
• Период

“Актив” ООД и “Актив-Адвайс” ЕООД - одиторски фирми
Юрисконсулт
Ноември 2003 г. – Март 2004 г.

Работодател
Длъжност
• Период
Длъжност
• Период
Работодател
Длъжност
и научно звание

“Еуро лекс” ЕООД – фирма за правни консултации
юрисконсулт
24 март 2004 г.
Адвокат, вписана в Адвокатска колегия – гр. Варна
от Декември 2004 г.
Варненски Свободен Университет “ Черноризец Храбър “
Асистент по Криминология

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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• Период
• Стаж
• Период
• Висше училище и
специалност

Февруари 2000 г. – Февруари 2001 г.
Стаж за придобиване на юридическа правоспособност
Септември 1994 г. – Април 1999 г.
Икономически университет – Варна
Специалност „Право”
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• Образователно
квалификационна степен
Образователна и научна степен
„доктор”

Магистър по специалност „Право” с професионална квалификация юрист,
Диплома за висше образование, серия ИУ – ОО, № 094658 ог 15.05.2000 г.
07.12.2012 г. – защитена докторска дисертация, като докторант на самостоятелна
подготовка във ВСУ „Черноризец Храбър” на тема „Превенция на престъпността
на непълнолетните”, придобита образователна и научна степен „доктор”,
специалност „Право” 3.6, докторска програма „Криминология”.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
РУСКИ

• Четене
• Писане
• Разговор
• Четене
• Писане
• Разговор

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

отлично
добро
добро
английски
добро
добро
добро

КООРДИНАТОР НА ГРУПАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН
УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВНАТА КЛИНИКА ПРИ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР”

MICROSOFT OFFICE, INTERNET

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.
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ПУБЛИКАЦИИ



Учебни помагала

1. Превенция на престъпността на непълнолетните в Република
България. ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 2013;
 Студии
1. Причини и условия на престъпността на непълнолетните. Годишник
на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХІІІ, Варна, 2007, стр. 371-390;
2. Емпирично изследване на организацията и дейността на системата за
превенция на престъпността на непълнолетните в областите Варна, Бургас и
Добрич. Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХVІ, Варна, 2010, стр.
140-170;
 Статии
1. Характеристики на престъпността на непълнолетните. Научен
алманах, ВСУ “Черноризец Храбър”, серия “Юридически науки и обществена
сигурност”, кн. 10, Варна, 2008, стр. 47-52;
2. Пробация на непълнолетните. Научен алманах, ВСУ “Черноризец
Храбър”, серия “Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 10, Варна,
2008, стр. 87-93;
3. Модели за превенция на престъпността на непълнолетните. Годишник
на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХІV, 2008, Варна, стр. 192-199;
4. Превенция на градската престъпност на непълнолетните. Научен
алманах, ВСУ “Черноризец Храбър”, серия “Юридически науки и обществена
сигурност”, кн. 16, Варна, 2012, стр. 37-45;
 Доклади
1. Механизмът на играта при формирането на девиантното поведение на
малолетните и непълнолетните. Сб. Доклади от Научна конференция “Наука и
социална практика”, секция “Правни науки”, ВСУ “Черноризец Храбър”, с. 7278, Варна, 2006;
2. От проблема за децата в риск до реалността на младежките
криминални групи. Известия на съюза на учените – Варна, Серия “Хуманитарни
науки” 2`2005/1`2006, Варна, стр. 100-103;
3. Ролята на обществената система в ранната превенция на
престъпността на непълнолетните. Известия на съюза на учените – Варна, Серия
“Хуманитарни науки” 1`2007, Варна, стр. 96-100;
4. Новият Наказателно-процесуален кодекс и проблемът за защита на
свидетелите в контекста на евроинтеграцията.
Научен алманах, ВСУ
“Черноризец Храбър”, серия “Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 9,
2008, Варна, стр. 117-120;
5. Организация на системата за превенция на престъпността на
непълнолетните. Известия на съюза на учените – Варна, Серия “Хуманитарни
науки” 1`2008, Варна, стр. 90-92;
6. Защита на децата-потребители на интернет услуги. Защита на
потребителите в Европейския съюз 27-29 юни 2009 г. Пролетна научна сесия на
Юридическия факултет 2007/2008 г. ВСУ “Черноризец Храбър”, 2009, Варна,
стр. 96-102;
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.

7. Взаимодействието при осъществяване на социално-превантивната
дейност на МКБППМН на територията на община Варна. Известия на съюза на
учените – Варна, Серия “Хуманитарни науки” 1`2010, Варна, стр. 93-96;
8. Социалнопревантивна дейност на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. „Превантивната
политика и съвременната престъпност” (Материали от научна сесия посветена
на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология,
проведена на 14 юни 2011 г.), БАК, София, 2012, стр. 152-161;
9. Относно законодателната регламентация на превенцията на
престъпността на непълнолетните. Известия на съюза на учените – Варна, Серия
“Хуманитарни науки” 1`2011, Варна, стр. 91-93;
10. Образование и практика по превенция на престъпността на
непълнолетните, в контекста на правото на Европейския съюз. Доклад от научна
конференция „Националното юридическо образование и правото на Европейския
съюз”, Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 2012 г. (под печат);
11. Някои нови подходи в организацията и дейността на системата за
превенция на престъпността на непълнолетните. Известия на съюза на учените –
Варна, Серия “Хуманитарни науки” (под печат).
12. Корпоративна престъпност и корупция. Доклад от научна
конференция с международно участие "Знанието – традиции, иновации,
перспективи” на Бургаски свободен университет, 14-15 юни 2013 г. (под печат);
13. Феноменът корпоративна престъпност – предизвикателство пред
правната теория и практика. Доклад от научна конференция „Новите
предизвикателства пред правото и сигурността”, Лятна научна сесия на
Юридическия факултет, 21-22 юни 2013 г. (под печат).

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
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Членство в Българската асоциация по криминология – гр. София от 2007
Членство в Съюза на учените – гр. Варна от 25.02.2010 г.
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