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представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент”
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Рецензент: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър»
(професионално направление „Право“, научна специалност „Криминалистика“)

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г.) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Правни науки“
към Юридически факултет. Представените по конкурса документи съответстват
на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е
коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс са подали документи единствен кандидат
асистент Галина Димитрова Ковачева
от Юридически факултет на ВСУ «Черноризец Храбър»

За участие в конкурса кандидатът ас. Галина Ковачева е представил списък
от общо 7 заглавия, в т.ч. 5 публикации в български и чуждестранни научни
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издания и научни форуми, 1 студия, монография -1. Приемат се за рецензиране 4
научни труда, които са извън дисертацията.

2. Данни за кандида
Галина Ковачева е асистент по учебната дисциплина „Криминология“ към
Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. Придобила е научно
звание „доктор по право“ след защита на дисертация на тема „Превенция на
престъпността на непълнолетните“ (2012 г.) води лекции и упражнения по
учебните дисциплини „Криминология“, „Престъпност на непълнолетните“,
„Организирана престъпност“ на студентите от специалност „Право“ и
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – редовно и
задочно обучение.

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на
кандидата
Трудовете на кандидата са посветени на изясняване проблемите в
няколко области на науката „Криминология“ – проблемите на престъпността на
непълнолетните,

корпоративната

престъпност,

стигматизацията

на

правонарушителите.
За оценка приемам хабилитационния труд „Стигматизация и криминална
кариера“, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2018 г., и докладите: „Право на сигурност
в условията на съвременната престъпност в България“, Някои аспекти на
електронния мониторинг по отношение на осъдени непълнолетни лица“ и
„някои ефекти на стигматизацията на правонарушителите върху цената на
престъпността“.
общо 4 труда – 1 монография и 3 доклада.
Не се рецензират трудовете, чиято проблематика е корпоративната
престъпност, доколкото към настоящия момент такива престъпления не са
регламентирани в НК, както и такива, тематиката на които се припокрива от
темата на основния хабилитационен труд.
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Кандидатът продължава да работи по криминологични проблеми на
непълнолетната престъпност, стигматизацията като фактор за продължаване на
криминалната кариера и др.
Трудовете отговарят на изискванията за академични публикации, тъй като
изводите в тях почиват на задълбочено проучване на съответната литература по
проблемите, съдържат самостоятелни изводи за характера на протичащи
проблеми във връзка с престъпността, както и препоръки за превенция на
престъпността.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Кандидатът е създал множество методически материали за водените
лекционни курсове и за семинарните и практически занятия. Пълноценно
използва интерактивни методи в обучението – различни видове презентации,
подготовка и решаване на казуси. Участва при актуализиране на учебните
програми по отделните дисциплини.
Публикувала е учебно помагало на тема „Превенция на престъпността на
непълнолетните в Република България (ВСУ „Черноризец Храбър“, 2013), което
се използва в учебния процес.
Галина Ковачева участва активно в дейността на Правната клиника към
Юридическия факултет, включително като съръководител.
Кандидатът е член ва Българската асоциация по криминология и на
Съюза на учените – Варна.

4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Хабилитационният труд на кандидата на тема „Стигматизация и
криминална кариера“ е в обем от 159 стр. и има следната структура: Увод, три
глави, Заключение, Библиография и Приложения.
В Увода се обосновава необходимостта от изучаване на стигматизацията
във връзка с бъдещата криминална кариера на правонарушителите и
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извършителите на престъпления, като се подчертава липсата на проучване в тази
насока. Целта на изследването е да се диференцира институционалното
третиране на престъпниците.
Глава първа е озаглавена „Стигматизация и престъпност“.
Параграф първи е посветен на изясняване на понятието „стигматизация“.
За целта са анализирани определения, предложени от видни учени-криминолози,
като: Ф. Татетбаум, Е. Лемарт, Х. Бекер и др. Изводът на кандидата е, че
възприемането на стигматизирането като един от възможните фактори,
обясняващи криминалната кариера, е перспективен (с.16).
На второ място е анализиран въпроса за стигматизацията в България.
Особено внимание е обърнато на риска за стигматизация на непълнолетните
правонарушители във връзка с разпоредбите на Закона за противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни, като и прилагане на мерки за превенция и
контрол, произтичащи от Конвенцията на ООН за защита на детето.
В параграф втори са описани организацията и някои от резултатите на
проведено от автора емпирично изследване. Изследвани са 225 лица от мъжки
пол, изтърпяващи присъди във Варненския затвор. Основна цел е изучаването на
ефекта от институционалното въздействие върху престъпниците и свързаната с
него социална реакция, както и да се опише процесът на стигматизация и
предложат нови подходи за ограничаването му. Използвани са методите на
стандартно интервю и документално проучване на наказателни дела.
Анализирайки данните авторът е направил обобщен портрет на
интервюираните лица.
Изследвани са техниките на неутрализация на престъпното поведение,
които се срещат и при стигматизираните нарушители: „несправедливост на
осъждането“, „лоялност към приятелите“, „труден живот“. Кандидатът стига до
извода, че наличието на техниката „несправедливост на осъждането“ е
индикатор за стигматизация, когато криминализацията на престъпника е
започнала в ранна възраст (стр. 29).
В § 3 се разглеждат факторите, обуславящи процеса на стигматизация.
Към факторите на социалната среда, съгласно изследването, се причисляват:
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семейството на извършителите на престъпления (особено санкциониране и
дистанциране от страна на бащата); приятелската среда; училището; съседите и
познатите; затруднения при намиране на работа; намиране на партньор. Авторът
отчита, че сред факторите, обуславящи неформалната стигматизация, имат
етикетите, поставяни от семейството и приятелите, следвани от оценките на
съседите, познатите и работодателите.
От факторите, свързани с институционалното въздействие върху
извършителите на престъпления, авторът обръща внимание на следните:
извършването на противообществена проява от малолетни и непълнолетни;
мерки срещу прояви на девиантно поведение, като скитничество, просия,
проституция, алкохолизъм и др.; условно осъждане; освобождаване от
наказателна

отговорност;

налагане

наказание

настаняване в интернати и изтърпяване на

обществено

порицание;

присъда в поправителен дом;

преместване в друго училище Направен е извода, че някои от тези фактори –
особено настаняването в интернати и поправителни домове водят до
възприемане на отрицателен социален статус и спомагат за развиване на
криминална кариера.
Глава втора е посветена на процеса на стигматизация сред различни
категории престъпници. В изследването са обхванати лица, осъдени за
престъпления против собствеността – кражби (изследвани са извършители с
различни профили); грабежи; измами; лица, осъдени за престъпления против
личността – убийства, нанасяне на телесни повреди, изнасилване; лица, осъдени
за престъпления по транспорта и престъпления, свързани с наркотици.
Въз основа на изследването са направени изводи относно границите на
стигматизация, (авторът е открил механизъм на стигматизация в 36,2 % от
лицата с устойчива криминална кариера). Обърнато е внимание и на
особеностите на стигматизацията с оглед началния момент на започване на
криминалната

активност

–

механизъм

на

стигматизация

се

открива

преимуществено при ненавършилите пълнолетие лица. На трето място са
направени изводи относно особеностите на стигматизацията с оглед вида на
извършените престъпления, които дават основание на кандидата да постулира,
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че могат да се открият общи закономерности в механизма на стигматизация. На
последно място са формулирани изводи за особеностите на стигматизацията с
оглед хомогенността на криминалната кариера (преобладаваща еднородност на
кариерата).
В глава трета са предложени мерки за ограничаване на стигматизацията.
Мерките да предложени диференцирано съобразно първичната или вторичната
девиация на извършителите и се основава на данните и изводите от направеното
емпирично изследване.
Особено място е отделено на възстановителното правосъдие вместо
стигматизацията. Направен е подробен преглед на най-разпространените
практики на възстановително правосъдие за ограничаване на стигматизацията в
ранна възраст.
На тази основа са разгледани възможностите за прилагане на някои от
тези практики в нашата страна. Като такива са предложени: медиацията от
връстници, изпълнение на наказанието „обществено порицание“ в училището.
Кандидатът прави предложение „de lege ferenda“ по

отношение на

производството с участие на пострадалия от общественоопасната проява, както и
предложение за въвеждане на медиация при освобождаване на наказателна
отговорност на непълнолетния.
На последно място е обърнато внимание на оценка на риска от
стигматизация в законотворчеството и социалната практика.
Авторът прави предложение при оценка въздействието на нормативните
актове да се включи и оценка на риска от стигматизация вследствие на
институционалното въздействие върху извършителите. Предлага се система от
фактори на въздействието при оценка на риска.
Подобаващо внимание е обърнато на оценката на риска от стигматизация
в хода на правораздаването: направени са предложения за промени в
нормативните актове относно дейността на местните комисии; поставя се
въпроса за предсъдебния доклад в наказателното производство
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Приложената библиография включва 133 заглавия на български, руски и
английски езици. Прегледът показва, че авторът е обхванал всички значими
произведения, свързани с разработвания проблем.
От изложеното до тук може да се направи извода, че в предложената
монография се съдържат научни и научно приложни приноси, свързани с
доказване с нови средства на важна научна теория в областта на криминологията
– теорията за стигматизацията като фактор за пораждане на престъпност. В
резултат на изследването са получени нови факти относно ролята на
стигматизацията за отклоняващото се поведение, включително извършване на
престъпления. По-конкретно могат да се откроят следните приносни моменти:
- осъществяване на емпирично изследване с цел установяването на
влиянието на стигматизацията върху криминалната кариера на извършителите
на престъпления;
- идентифициране на техниките за неутрализиране на престъпното
поведение и връзката им със стигматизацията;
- описание на факторите, свързани с процеса на стигматизация – на
социалната среда и институциалното въздействие;
-

определяне особеностите на процеса

на

стигматизация

при

извършителите на различни видове престъпления;
-

предлагане

на

мерки

за

превантивно

въздействие

спрямо

извършителите след извършване на първичната и вторична девиация;
- очертаване на възможностите за прилагане на възстановителни
практики у нас;
- направени предложения за промени в законодателството във връзка с
ограничаване процесите на стигматизация;
- изследване проблемите за оценка на риска от стигматизация в
законодателството и социалната практика, класификация на факторите на
въздействие и предложения за усъвършенстване оценката на риска.
В другите рецензирани трудове могат да се посочат следните приноси:
- „Някои ефекти от стигматизацията на правонарушителите върху цената
на

престъпността“

–

класификацията
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на

аспектите,

свързани

със

стигматизацията и влияещи върху цената на престъпността, а именно: преки и
непосредствени разходи, разходи за социална реакция, загуби от престъпна
дейност вместо упражняване на труд и др.;
- „Правото на сигурност в условията на съвременната престъпност в
България“ – открояване и дефиниране на понятието „право на сигурност“ и
анализирането му в контекста на риска от стигматизация и криминализация;
-

„Някои

аспекти

на електронното

наблюдение на осъдените

непълнолетни лица“ – анализ на възможностите за осъществяване на електронно
наблюдение на осъдените непълнолетни лица и ефекта върху намаляване
последиците от стигматизацията им.

5. Оценка на личния принос на кандидата
На мнение съм, че рецензираните публикации са резултат на самостоятелни
изследвания на кандидата и формираните приноси и получени резултати са
негова лична заслуга.

5. Бележки и препоръки
Към рецензираната монография могат да се оправят някои бележки и
препоръки:
- авторът би могъл да предложи свое определение за процеса на
стигматизация или да се присъедини по-категорично към вече формулирано
определение, но като предложи достатъчен брой аргументи за това;
- необходимо е да се подхожда с по-голяма доза резервираност по
отношение на някои от получените данни от емпиричното изследване с оглед
сравнително малкия брой изследвани лица (така например изучаването на
процеса на стигматизация при извършителите на измами се основава на
изучаване на 5 случая, а на извършителите на телесни повреди – на 7);
- някои от получените данни при емпиричното изследване имат само
косвена връзка с проблема на стигматизацията и техния анализ донякъде
размива основното направление на изследването;
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- на изследването на стигматизацията при лица, които са извършили
първото си престъпление като пълнолетни, е отделено сравнително малко място;
- не са изследвани лица от женски пол с оглед установяване дали няма
специфики в хода на стигматизацията им в сравнение с мъжете- извършители на
престъпления.

Лични впечатления
Като водещ преподавател по криминология имам непосредствени
впечатления от преподавателската и научно-изследователска дейност на Галина
Ковачева, за които мога да дам много добра оценка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на
Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”
да избере ас. Галина Димитрова Ковачева да заеме академичната длъжност
„доцент”

в

професионално

направление

„Право“

по

специалност

„Криминология“

16.03.2019 г.

Рецензент: .............................................
(доц. д-р Валентин Недев)
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