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СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Галина Димитрова Ковачева,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”в
професионално направление 3.6 Право (Криминология), обявен в ДВ бр.95 от 2018 г. за
нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” от проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев,
преподавател в катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” Професионално направление 3.6. Право (Криминалистика)

За участие в обявения конкурс е подала документи единствено д-р Галина Димитрова
Ковачева, асистент по Криминология в катедра "Правни науки" при Юридическия факултет
на ВСУ „Черноризец Храбър”. Кандидатът д-р Ковачева е представила списък от общо 10
заглавия, в т.ч. една монография, явяваща се основен хабилитационен труд, една студия и
осем доклада от участия в национални и международни научни форуми, публикувани след
присъждане на образователната и научна степен "доктор". Представени са и всички други
изискуеми документи: дипломи и сертификати, потвърждаващи квалификацията на
кандидата; справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3
от ЗРАСРБ; справка за педагогическата практика; справка за дейността на д-р Галина
Ковачева по критериите и показателите за оценка на кандидата - във връзка с учебната
дейност, във връзка с научно-изследователската дейност и други нейни постижения; списък с
научни публикации, резюме на публикациите, справка за цитиранията, авторска справка за
научните приноси и другите необходими документи за участие в конкурса.

Ас. Галина Ковачева е придобила ОНС "доктор" по криминология през 2012 г. Заема
академична длъжност асистент от 2004 г. до сега. Представените монографичен труд и други
публикации, не повтарят научната продукция на кандидата за придобиване на ОНС "доктор".
Спазени са минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. Предвид
изложеното считам, че са налице всички предпоставки и са спазени всички условия за участие в
посочения конкурс.

Д-р Галина Ковачева е завършила специалност "Право" в Икономическия университет -
Варна през 1999 г. Длъжността асистент по Криминология във ВСУ "Черноризец Храбър", тя
заема от м. декември 2004 г. до настоящия момент. През 2012 г. Галина Ковачева е защитила
докторска дисертация на тема "Превенция на престъпността на непълнолетните" във ВСУ
"Черноризец Храбър" и е получила ОНС "доктор". За периода от 2013г. до 2018 г. е
осъществявала дейност като съръководител на Правната клиника при Юридическия факултет
на ВСУ "Черноризец Храбър". Членува в организации на научната общност, а именно: Съюза
на учените и Българската асоциация по криминология. В справката за изпълнение на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, кандидатът е представил
научната си продукция, включваща: 2 монографии (една от които е основен хабилитационен
труд), 1 студия и 10 доклада, изнесени на национални и международни научни форуми и
публикувани у нас и в чужбина. В справката за цитиранията е посочено, че различни трудове
на д-р Ковачева са били цитирани 11 пъти в нереферирани издания с научно рецензиране.

Личните ми впечатления от работата на ас. Галина Ковачева са свързани с нейния
стремеж да разширява и надгражда своите научни знания и практическа подготовка, както и
коректно и в срок да изпълнява възложените й задачи.

Представените за рецензиране трудове са самостоятелни и са резултат от личните усилия
и научни търсения на д-р Ковачева. Показват задълбочено познаване на изследваната
проблематика, актуалност и обществена значимост на поставените проблеми, научна
оригиналност и насоченост към неизследвани въпроси в българската криминологична теория.
Подчертан е и стремежът на кандидата да изразява лични позиции по сложните и често
противоречиви криминологични проблеми. Методиката на научното и в частност на
проведеното емпирично изследване е издържана съгласно изискванията на
научно-изследователския процес.

След присъждане на образователна и научна степен „доктор” научните и
изследователските интереси на д-р Ковачева са съсредоточени в областта на стигматизацията
на извършителите на противообществени прояви и престъпления, свързани с корупция.

Основните резултати, които се отличават с научна полезност и оригиналност се
съдържат в монографията на д-р Ковачева "Стигматизация и криминална кариера",
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Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2018 г., явяваща се основен
хабилитационен труд. Проведеното ретроспективно криминологично изследване за
установяване наличието, респ. липсата на процес на стигматизация сред лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода, е единственото по рода си национално изследване и като
такова представлява принос както за науката, така и за практиката. То е методологически
правилно проведено, при спазване на изискванията за научна добросъвестност, осигуряване
на анонимност и доброволност на предоставената информация. Същевременно неговата
представителност и използван инструментариум дават основание да се приеме, че
направените изводи са верни и прецизно формулирани. Въз основа на изследването е изведен
обобщеният профил на интервюираните лица и са разработени индивидуални профили,
представящи криминалната кариера на лицата, при които се открива механизъм на
стигматизация. Тук проличава практическата стойност на изследването, което може да бъде
полезен източник на информация в дейността на специалистите от правораздавателната
система, пенитенциарната практика и системата за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните. Разработените профили, представящи специфичните
механизми за протичане на стигматизацията и тяхната връзка с формирането на криминална
кариера са групирани въз основа на два основни признака: вид на извършеното престъпление
и възрастов период, свързан с началото на криминалната активност. Този подход е осигурил
възможност на автора да установи спецификите в криминалните кариери на лицата, които са
започнали противообществената си активност преди навършване на пълнолетие и тези, при
които началото на криминалната активност е поставена във възрастта на пълнолетието.

Приносен момент се съдържа в изследването и идентификацията на онези фактори на
социалната среда и институционалната реакция, които оказват най-голямо влияние върху
устойчивостта на престъпната активност и формирането на механизъм на стигматизация. От
особено значение тук са направените предложения de lege ferenda, както и мерки от
организационен характер за ограничаване на процеса на стигматизация.

Могат да бъде споделени два аргументирани и емпирично обосновани извода на автора:
1) стигматизацията е действен криминогенен фактор и като такъв следва да се отчита при
осъществяване на превантивната политика, с оглед ограничаване на риска от рецидив; 2)
механизмът на стигматизация може да бъде възпрепятстван в различни моменти от неговото
формиране и развитие.

С теоретична и практическа стойност е разработената методика за оценка на риска от
стигматизация и изведените фактори на въздействието при оценка на риска от стигматизация.
Заслужава внимание направеното предложение този въпрос да бъде включен към ключовите
въпроси за оценка на въздействието на нормативните актове.

Сред формулираните основни закономерности на механизма на стигматизация,
заслужават внимание по-конкретно две: 1) стигматизацията не е неизбежна и може да бъде
преодоляна чрез избор на подходящи форми и начини на въздействие върху отклоненията в
поведението; 2) факторите на стигматизация оказват влияние върху устойчивостта на
криминалната кариера. Последното е от съществено значение и следва да се вземе предвид
при провеждане на политиката за ограничаване на рецидивизма.

В студията "Фактори, свързани с криминалната кариера и механизъм на стигматизация
на правонарушителите" са представени част от основните изводи на емпиричното изследване,
като особено внимание заслужава анализа на социалните и институционални фактори,
включени в механизма на стигматизация и техниките за неутрализация на престъпното
поведение, съпътстващи този механизъм.

В доклада "Някои ефекти от стигматизацията на правонарушителите върху цената на
престъпността", авторът използва икономически подход за изследване на законодателството и
социалната практика за борба с престъпността на непълнолетните. Това е предоставило
възможност на д-р Ковачева да разгледа проблема за стигматизацията от гледна точка на
икономическите ефекти от провежданата политика и необходимостта от преосмисляне на
социалната полезност на някои от осъществяваните дейности.

В доклада "The Security Right of Juvenile Delinquents" е представено схващането на
автора относно съдържанието на правото на сигурност на ненавършилите пълнолетие
правонарушители. Наред с посоченото фундаментално право на гаранции срещу произволно
лишаване от свобода, адмирации заслужава схващането на автора, че в съдържанието на
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изследваното понятие следва да се включи и правото на сигурност на личността относно
средата, в която живее. Действително, съвременната превантивна политика трябва да отчита
този важен момент, който може да има както силно възпиращ, така и силно генериращ
престъпления ефект. Приносни моменти съдържа и изследването на някои аспекти на
електронното наблюдение на осъдени непълнолетни, отразено в доклада Some aspects of the
electronic monitoring of sentenced juvenile offenders". Анализът на автора е по посока
ефективността на този способ за контрол над поведението на осъдените непълнолетни,
пречупена през призмата на проблемите за риска стигматизацията и рецидив.

В доклада "Правото на сигурност в условията на съвременната престъпност в България"
е аргументирана авторовата позиция, че изследванията на виктимизацията и индивидуалното
престъпно поведение могат да предоставят повече информация за реализиране целите на
превантивната политика.

Приноси се установяват и в материалите по второто тематично направление, свързано с
престъпленията, извършвани в интерес на корпорации. Те могат да се представят в следните
три групи: 1) направен е анализ на модела на антитръстовото законодателство в САЩ, с оглед
на възможността някои законодателни решения да бъдат възприети за целите на
противодействието на престъпността; 2) обосновано е схващането на автора, че медиите и
неправителствените организации имат съществена роля за внедряване на етичните кодекси
като инструмент на превантивната политика; 3) изследвана е европейската политика за
противодействие на престъпленията с имущество от фондове на ЕС, с оглед хармонизиране на
българското законодателство.

Видно от представената справка, учебно-педагогическата дейност на д-р Ковачева включва
достатъчна по обем аудиторна и извънаудиторна дейност. Ас. д-р Галина Ковачева води
лекционни и семинарни занятия с необходимия хорариум по учебните дисциплини
„Криминология”, „Престъпност на непълнолетните” и „Организирана престъпност” в
специалностите „Право” и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”.
Следва да се отчете, че в преподавателската си дейност д-р Ковачева използва иновационни форми
в методите на преподаване - интерактивни методи на обучение, както и различни методически
материали с практическа насоченост. Публикуваното учебно помагало "Превенция на
престъпността на непълнолетните в Република България" за целите на осъществяване на учебния
процес по учебната дисциплина „Престъпност на непълнолетните” и монографичните трудове
„Корпоративна престъпност” и „Стигматизация и криминална кариера”, обогатяващи лекционния
курс по дисциплината „Криминология”, показват стремежа на д-р Ковачева за внедряване на
резултатите от научно-изследователската в учебно-педагогическата й дейност. Представена е
изчерпателна информация за работата на асистент Ковачева със студенти, включваща:
методическо ръководство на студенти, участващи в Правната клиника към Юридическия факултет
на ВСУ, осъществяване на научно ръководство на студенти от специалност „Право”, работа като
тютор със студенти от специалност „Право” в редовна и задочна форма на обучение. Следва да се
отбележи и постоянният стремеж на Галина Ковачева за повишаване на квалификацията, чрез
участие в множество специализирани курсове и курсове за овладяване на езикови компетенции.
Може да се подчертае и ангажираността на кандидата в административно-организационна
дейност, свързана с процесите на акредитация и организирането на ежегодните научни
конференции на Юридическия факултет на ВСУ.

Основната ми бележка относно научноизселдователската дейност на Галина Ковачева е
в по-голяма степен да бъде фокусирана върху превенцията на престъпността. Изследването на
престъпността, на криминогенните фактори в крайна сметка има смисъл от гледна точка на
нейната превенция. Именно по този начин криминологията ефективно може да осъществи
своето предназначение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Галина Ковачева отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност

„доцент” в професионално направление 3.6 Право (Криминология). Това ми дава основание
да препоръчам на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” нейното избиране на тази
длъжност.

21 март 2019 г. Подпис:
(проф.д.ю.н. Йонко Кунчев)


