Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ЗА АВТОРИТЕ
Цветан Сивков, професор, доктор на юридическите науки. Преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра
„Публичноправни науки”. Заместник-декан на Историко-юридическия факултет при ВТУ
(2006 г.) и декан на ЮФ (от 2009 до 2019 г.). Автор на множество статии и монографии в областта на административното право. Научни интереси: административно право и процес, местно
самоуправление.
e-mail: tz.sivkov@yahoo.com
Изабела Чакърова-Димитрова, доцент по административно право и административен
процес, доктор по право, заместник-декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, адвокат от ВТАК. Научни интереси: административно право, административен процес, административно наказване, отговорност на държавата за вреди.
email: izabela@ts.uni-vt.bg
Георги Павлов, съдия в Окръжен съд – Добрич, Търговско отделение; следдипломна ква
лификация в Софийския университет по търговско право. Научни интереси: търговско право.
e-mail: pilot302@yahoo.com
Руси Алексиев, съдия в Софийски градски съд. Заместник-председател на Софийския
градски съд и ръководител на Наказателно отделение. Научни интереси: наказателно право.
e-mail: russi_alexiev@yahoo.com
Радомира Видева, магистър по право, магистър по международно публично право и
международни отношения, магистър по испанска филология, доктор по право. Университет
Саламанка, Испания. Научни интереси: право на Европейския съюз, юридически език (ясен и
разбираем правен език, лесни за четене версии на правни текстове), преподаване на испански
юридически език за чужденци, правна лексикография (испански–български).
e-mail: mira@lawyer.com
Йордан Йорданов, докторант, началник на Затвора – гр. Варна, ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. ВТУ, докторска програма „Наказателно процесуално право“ (Наказателен процес), Юридически факултет, катедра „Наказателноправни
науки“.
e-mail: y_yordanov1@abv.bg
Димитър Младенов, прокурор в Софийската градска прокуратура. Научни интереси:
наказателно право.
e-mail: ddmladenovi@mail.bg
Нели Радева, доктор по право, гл. ас. в ЮФ на УНСС, катедра „Публичноправни науки“, преподавател по История на Българската държава и право. Научни интереси: история на
правото.
e-mail: radeva.neli@abv.bg
Владимир Попов, съдия в Окръжен съд – Велико Търново; докторант по наказателно
право в Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: наказателно право.
e-mail: vlstrahilov@abv.bg
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Ивелина Велчева, докторант по административно право и административен процес към
катедра „Публично правни науки“ на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“.
e-mail: velcheva1973@gmail.com
Стелияна Златева, докторант по международно право и международни отношения, редовно обучение, в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“. Съосновател на отбора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за международното състезание Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot;
дългогодишен треньор на отбори, участващи в международни състезания по право. Научни
интереси: международно инвестиционно право, международно търговско право, арбитраж.
e-mail: steliyana.zlateva@gmail.com
Гергана Урумова, магистър по право Юридически факултет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“. Научни интереси: наказателно право и международно наказателно
право.
e-mail: gergana.a.urumova@gmail.com
Гергана Иванова, докторант по наказателно процесуално право в Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
e-mail: iv.gergana@gmail.com
Дебора Вълкова, докторант в задочна форма на обучение, докторска програма „Наказателно процесуално право“, към катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“; младши съдия в Окръжен съд – Видин. Научни интереси:
наказателен процес.
e-mail: debora.mv@abv.bg
Даниел Хаман, докторант по история на правото в Юридически факултет, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Научни интереси: история на правото, наказателно право.
e-mail: daniel.haman@gmail.com
Фелипе Аросена, доктор по социология, изследовател и професор в Катедрата по социология на Факултета по обществени науки, Университет на Републиката, Уругвай. Научни
интереси: социология, право, обществени науки.
e-mail: felipe.arocena@cienciassociales.edu.uy
Себастиан Агиар, доктор по социология, изследовател и доцент в Катедрата по социология на Факултета по обществени науки, Университет на Републиката, Уругвай. Научни интереси: социология, право, обществени науки.
e-mail: sebastian.aguiar@cienciassociales.edu.uy
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