Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”

СТАНОВИЩЕ

от проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент” по професионално направление 3.6 Право (Криминология),
обявен в ДВ, бр. 95 от 16/11/2018 г., с кандидат ас. д-р Галина Димитрова
Ковачева

I. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложна дейност на кандидата
За участие в обявения конкурс са подадени документи от д-р Галина
Ковачева – асистент в ВСУ „Черноризец Храбър” – единствен кандидат.
Същият е представил списък на десет публикации, от които: една
монография, една студия и осем научни доклада, както и справка за
единадесет автори, цитирали в своите публикации научни трудове на
Галина Ковачева.
II. Основни научни и научно-приложни приноси
Научната и научно-приложна продукция на ас. Галина Ковачева се
характеризира с подчертана прецизност, задълбоченост и актуалност. В
тематично отношение тя е насочена към изучаване, анализиране и
оценяване на важни и специфични проблеми и въпроси, свързани с
противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни
извършители, тяхната стигматизация и отражението й върху
продължаващата престъпна активност.
В представените за оценки и становища монография, студия и доклади
се очертават две основни тенденции, определящи кандидата като
перспективен учен и преподавател в областта на криминологията и
1

превантивната дейност в системата за изпълнение на наказанията и
системата за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Те могат да бъдат обобщени по следния начин:
a) Актуалност на разработената тематика
През последните три десетилетия противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, както и престъпността на непълнолетните
бележат устойчивост на високи нива. Актуалността на проблема се
определя и от липсата на цялостно изследване у нас за социалното
въздействие върху непълнолетните извършители на престъпления и
негативното отражение на „криминалния етикет” върху бъдещата
„криминална кариера”.
Многоаспектните
проблеми,
способстващи
развитието
на
„криминалната кариера” са изследвани от Галина Ковачева в
последователност, която очертава цялостната картина на процеса на
формиране на престъпна нагласа още в детските години. В немалко случаи
тяхното идентифициране в началния период на проявления дава
положителни
резултати,
изразяващи
се
в
ограничаване
на
криминализацията на определени категории извършители.
b) Обогатяване на съществуващите знания
• Във всички публикации и особено в монографията „Стигматизация и
криминална кариера” и студията „Фактори, свързани с криминалната
кариера и механизъм на стигматизация на правонарушителите”, са
изследвани съществени страни на етикиращото въздействие върху
лицата, които развиват престъпно поведение в ранна възраст.
Емпиричните изследвания и анализите са извършени върху 225 мъже
в затворническото общежитие „Разделна”, Варненския затвор и
затворническото общежитие „Варна”. Проучени са и съдебните
актове на интервюираните лица и са обобщени индивидуалните им
профили, показващи специфичен механизъм за етикиране и
„криминална кариера”.
• Галина Ковачева предлага различни подходи и конкретни мерки за
ограничаване процеса на стигматизацията сред малолетните и
непълнолетните извършители. Изучавайки опита на други страни по
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прилагането на възстановителното правосъдие (публикация No 9) са
предложени насоки за използването му в България като алтернатива
на институционалното третиране на извършители на престъпления.
• С голяма практическа насоченост са изследванията на различни
категории извършители от трите вида престъпления: против
собствеността; против личността; по транспорта, и престъпления,
свързани с наркотици. Разгледаните случаи в монографията
разкриват всички елементи от класическия механизъм на
стигматизация, високия риск от рецидив на осъдените и първичните
причини за девиантността в зависимост от семейната среда.
• Направени са предложения „de lege ferenda” за усъвършенстване на
българското законодателство по отношение възпрепятстването
механизма на стигматизация в различни моменти и чрез различни
подходи.
III.

Оценка на педагогическата подготовка и дейността на
кандидата

Ас. д-р Галина Ковачева има 14 години педагогически стаж във ВСУ
„Черноризец Храбър”. През този период е разработила методически
материали за лекционни курсове по дисциплините: „Криминология”,
„Престъпност на непълнолетните” и „Организирана престъпност”.
Оказва методическо ръководство на студенти в Правната клиника към
ЮФ на ВСУ. След защита на докторска дисертация е участвала в четири
международни научни форума и дванадесет национални конференции с
международно участие. След селекционна процедура е одобрена за участие
в мобилност на преподавателския състав по Програма „Еразъм +” в
Неаполския университет „Федерико II” – Италия.
IV.

Критични бележки и препоръки

По представените за становище научни публикации могат да се
направят някои несъществени бележки и препоръки:
• В стремежа да бъде по-убедителна при налагане на своите виждания
и концепции, Галина Ковачева повтаря в различни публикации едни
3

и същи тези, касаещи
индивидуални профили.

извършителите

на

престъпления

с

• Преобладава информативният характер на изследвания проблем за
корпоративната престъпност (публикации 4, 7, 8). Извършените от
корпорациите престъпленията трябва да бъдат изследвани както от
гледна точка на превантивната политика, така и в цялост,
обхващайки проблема в национален и трансграничен аспект.
V. Заключение
След запознаване със запознаване в конкурса материали и научни
трудове, направения анализ за тяхната значимост и принос, намирам за
основателно да предложа ас. д-р. Галина Димитрова Ковачева да заеме
академична длъжност „доцент” във ВСУ „Черноризец Храбър” по
професионално направление 3.6. Право („Криминология”).

Отп. в 3 екз.
No 1, 2 и 3 – ВСУ
Март 2019 г.

Член на научното жури
и изготвил становището:
проф. д.ю.н. К. Бобев
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