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ЗА АВТОРИТЕ
Нина Гевренова, доцент по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски“ и
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Област на научни интереси: трудово право и обществено осигуряване
Наталия Киселова, доктор по право. От 2005 г. редовен преподавател по конституционно
право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2011–2012 г. е научен
секретар на Юридическия факултет, а от 2006 г. е преподавател по Конституционно право на Република
България в Академията на МВР. Област на научни интереси: конституционно право, сравнително
конституционно право, избирателни системи, парламентарно право.
Янко Ройчев, завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014 г. От 2015 г. е
асистент по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е хоноруван
асистент по наказателен процес в Академията на МВР. През 2017 г. придобива докторска степен по
право с научна специалност „Наказателен процес“.
Юлия Тодорова, съдия в Административен съд София-град. Област на научни интереси:
административно право и процес.
Галина Тонева, доктор по право. През периода 2009–2013 г. е заместник на главния прокурор,
а от 2013 до 2015 г. – прокурор във ВКП. От 2015 г. е съдия във ВКС – Наказателна колегия. Лектор
в Националния институт по правосъдие. Област на научни интереси: наказателно право и наказателно
правораздаване.
Милена Личева, юрист, работила в Комитета по горите през 1996 г.; от 1998 до 2001 г. е
парламентарен секретар в политическия кабинет на министъра на земеделието, горите и аграрната
реформа. В XXXIX обикновено народно събрание е съветник по земеделие и гори към ПГ на ОДС.
През 2010–2012 г. е правен консултант по проект в подкрепа на институционалната реформа в горския
сектор, финансиран от Световната банка. В момента пряката £ юридическа дейност е свързана с
търговски дружества, осъществяващи дейност в сферата строителството, инвестиции и туризъм.
Област на научни интереси: горско законодателство, административноправните режими в горските
територии.
Росица Динева-Карабаджакова, хоноруван преподавател в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ по учебната дисциплина „Обща теория на правото“, докторант в докторска програма
„Теория на държавата и правото“ в катедра „Публичноправни науки“ на ЮФ. Област на научни
интереси: теория на държавата и правото.
Анита Велева, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма „Наказателно
право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, област на научни интереси: наказателно право.
Христо Дочев, преподавател в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов,
доктор по конституционно право. Област на научни интереси: конституционно право и правосъдие.
Наталия Генова, съдебен помощник в Административен съд – гр. Велико Търново.
Докторант в докторска програма „Административно право и административен процес“, редовна форма
на обучение, в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра „Публичноправни науки“.
Кристина Александрова, Завършва спец. „Право“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“ през 2016 г. Докторант в задочна форма на обучение по докторска програма
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„Наказателен процес“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Област на научни интереси:
наказателно право и процес. Работи като юрисконсулт в частна фирма.
Мирослав Овчаров, прокурор към Окръжна прокуратура – Велико Търново, докторант в
задочна форма на обучение в докторска програма „Наказателно право“ в Катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Искра Владова-Недкова, асистент по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“,
доктор по криминалистика, област на научни интереси: криминалистика и съдебни експертизи.
Ивелина Александрова, докторант в докторска програма „Административно право и
административен процес“, редовно обучение в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра
„Публичноправни науки“.
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