РЕЗЮМЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
на ас. д-р Галина Димитрова Ковачева,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ по професионално направление 3.6. Право
(Криминология), обявен в Държавен
вестник, брой 95 от 16.11.2018 г.

За

участие в обявения от Варненски

свободен

университет

„Черноризец Храбър” конкурс за доцент, ас. д-р Галина Димитрова
Ковачева

представя

за

рецензиране

следните

научни

трудове

и

публикации, съдържащи се в Справката за изпълнение на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ: една монография,
явяваща се основен хабилитационен труд, една студия и осем доклада.
Посочената научна продукция е публикувана от кандидата след
присъждане на образователна и научна степен „доктор”.
Научните и изследователски интереси на автора са съсредоточени в
следните области:


Процесът

противообществени

на
прояви

стигматизация
и

на

престъпления

извършителите
и

връзката

му

на
с

продължаващата престъпна активност;


Някои аспекти на престъпленията, извършвани в интерес на

корпорации.
А. Основните резултати се съдържат в проведеното изследване по
проблема за стигматизацията на извършителите на противообществени
прояви и престъпления и връзката му с продължаващата престъпна
активност. Те са представени в 1 монографично изследване, 1 студия и 5
доклада:

1. Ковачева, Г. Стигматизация и криминална кариера. Университетско
издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2018, ISBN 978-954-715665-4 (монографичен труд, включен под № 1 в списъка с публикации);
2. Ковачева, Г. Фактори, свързани с криминалната кариера и
механизъм на стигматизация на правонарушителите. Публикувана в:
Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХХІІ, Варна, 2016, ISSN
1310-800X, стр.113-131, (студия, включена под № 3 в списъка с
публикации);
3. Ковачева, Г. Хуманизъм или стигматизация на ненавършилите
пълнолетие правонарушители преди и след обявяването на България за
република. Публикуван в: НАУЧЕН aлманах на Варненския свободен
университет

"Черноризец

Храбър".

Серия

„Юридически

науки

и

обществена сигурност”, кн. 31, Варна, 2016, ISSN 1313-7263, стр. 69-76,
(доклад, включен под № 9 в списъка с публикации);
4.

Ковачева,

Г.

Някои

ефекти

от

стигматизацията

на

правонарушителите върху цената на престъпността. Публикуван в:
РОЛЯТА на правото в съвременната икономика: сборник с доклади от
национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017 г./ Икономически
университет – Варна. Варна: Наука и икономика – 2017, ISBN 978-954-210949-5, стр. 164-171, (доклад, включен под № 11 в списъка с публикации);
5. Kovacheva, G. The Security Right of Juvenile Delinquents. Публикуван
в: Globalization, the State and the Individual. International Scientific Journal,
No. 2 (14) 2017, University of Economics and Innovation in Lublin, Free
University of Varna, ISSN 2367-4555, p. 133-138, (доклад, включен под № 12
в списъка с публикации);
6. Kovacheva, G. Some aspects of the electronic monitoring of sentenced
juvenile offenders. Публикуван в: Globalization, the State and the Individual.
International Scientific Journal, No. 2 (18) 2018, Free University of Varna,

ISSN 2367-4555, p.62-67, (доклад, включен под № 13 в списъка с
публикации).
7. Ковачева, Г. Правото на сигурност в условията на съвременната
престъпност в България. Публикуван в: НАУЧЕН aлманах на Варненския
свободен университет "Черноризец Храбър". Серия „Юридически науки и
обществена сигурност”, кн. 33, Варна, 2017, ISSN 1313-7263, стр. 229-233,
(доклад, включен под № 10 в списъка с публикации).
В

посочената

научна

продукция

е

изследван

процесът

на

стигматизация и неговата връзка с криминалната кариера при определени
категории извършители на престъпления. Представено е историческото
развитие на проблема в криминологичната литература при критично
осмисляне на някои от положенията, залегнали в теорията и най-вече в
схващането на автора, че стигматизирането не може да бъде прието за
единствен криминогенен фактор, обуславящ продължаващата престъпна
активност.
Проведено е ретроспективно криминологично изследване, въз основа
на което е изведен обобщеният профил на интервюираните лица и са
разработени индивидуални профили, представящи криминалната кариера
на лицата, при които се открива механизъм на стигматизация.
Изследването на факторите на социалната среда и институционалната
реакция, които оказват най-голямо влияние върху устойчивостта на
престъпната активност и формирането на механизъм на стигматизация, е
обвързано с направените от автора предложения от мерки за ограничаване
на процеса на стигматизация сред извършителите на противообществени
прояви и престъпления. Систематизирани са различни подходи за
осъществяване

на

индивидуалнопревантивно

извършителите

на

противообществени

въздействие

прояви

и

спрямо

престъпления,

диференцирани в съответствие с основните етапи от механизма на
стигматизацията, представени от първичната и вторичната девиация.

Направените предложения

de lege ferenda, както и мерките от

организационен характер, са разгледани в контекста на развитието на
криминалната кариера и са подчинени на схващането на автора, че
механизмът на стигматизация може да бъде възпрепятстван в различни
моменти от неговото формиране и развитие.
Разработена е методика за оценка на риска от стигматизация в
законотворчеството и социалната практика, която дава възможност
въпросът

за

оценка

на

риска

от

стигматизация,

вследствие

на

въздействието да бъде включен към ключовите въпроси за оценка на
въздействието на нормативните актове. Направени са предложения de lege
ferenda, с оглед оценката на риска от стигматизация при осъществяване на
правораздавателната дейност.
Акцентирано е върху необходимостта от по-широко използване на
предсъдебния

доклад

спрямо

непълнолетните

извършители

на

престъпления, с оглед ограничаване на риска от стигматизацията им, както
и възможността при изготвянето на предсъдебни доклади да бъдат
привличани специалисти-криминолози.
Отчетени

са

някои

косвени

ефекти

от

стигматизацията

на

ненавършилите пълнолетие правонарушители, свързани с нарастване на
цената на престъпността, вследствие на продължаващата престъпна
активност.

Използваният

икономически

подход

за

изследване

на

законодателството и социалната практика за борба с престъпността на
непълнолетните, дава възможност да се проучи не само социалната
полезност, но и икономическата целесъобразност на осъществяваните
превантивни дейности.
Представено е схващането на автора относно съдържанието на
правото на сигурност на ненавършилите пълнолетие правонарушители
включващо: първо - право на гаранции срещу произволно лишаване от
свобода по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на

човека и основните свободи и второ - право на сигурност на личността
относно средата, в която живее.
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. Фокусът е поставен
върху проблемите на риска от стигматизация и ефективността от
прилагане на електронното наблюдение за ограничаване на рецидивизма
сред непълнолетните.
Изследвани са някои особености на статистически представеното ниво
и структура на съвременната престъпност в България. Поддържа се
схващането, че изследванията на виктимизацията и индивидуалното
престъпно поведение могат да предоставят повече информация за
реализиране целите на превантивната политика. Само по този начин може
да бъде гарантирано в пълнота правото на сигурност на гражданите в
съвременната държава.

Б. Някои резултати от проведените изследвания по проблема

за

престъпленията, извършвани в интерес на корпорации са отразени в 3
доклада, представени за рецензиране:
1. Ковачева, Г. Приложимост на антитръстовото законодателство в
противодействието

на

корпоративната

престъпност

в

България.

Публикуван в: Известия на съюза на учените – Варна, Серия
“Хуманитарни науки”1`2013, Варна, ISSN 1310-6376, стр. 30-34, (доклад,
включен под № 4 в списъка с публикации).
2. Ковачева, Г. Корпоративна етика и превенция на корпоративната
престъпност. Публикуван в: Известия на съюза на учените – Варна, Серия
“Хуманитарни науки” 1`2015, Варна, ISSN 1310-6376, стр. 63-66, (доклад,
включен под № 7 в списъка с публикации).

3. Ковачева, Г. Корпоративни престъпления с имущество от фондове
на Европейския съюз. Публикуван в: НАУЧЕН aлманах на Варненския
свободен университет "Черноризец Храбър". Юридически науки и
обществена сигурност. кн. 28, Варна, 2015, ISSN 1313-7263, стр. 166-171,
(доклад, включен под № 8 в списъка с публикации).
Проучен е цялостният модел на антитръстовото законодателство,
прието в САЩ за противодействие на престъпленията и нарушенията
срещу свободата на търговията, като ефективен подход на превантивната
политика срещу престъпленията, извършвани в интерес на корпорации.
Извършен е контент-анализ на материалите в печатни средства за
масово осведомяване с оглед медийното отразяване на социалното
явление, свързано с извършване на престъпления, в интерес на
корпорации. Обосновано е схващането, че медиите и неправителствените
организации имат съществена роля за внедряване на етичните кодекси като
инструмент на превантивната политика.
Изследвана е категорията престъпления с имущество от фондове на
ЕС, извършени в интерес на корпорации. Обоснована е необходимостта от
законодателно регламентиране на всички форми на измами, съобразно
Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с
измамите,

засягащи

финансовите

интереси

на

Съюза,

наказателноправен ред.

Изготвил: ас. д-р Галина Ковачева

по

