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IN MEMORIAM
Невена Орманджиева
(07 март 1977 г. – 04 юни 2022 г.)

На 04.06.2022 г. внезапно ни напусна гл. ас. д-р Невена Николаева Орманджиева, дългогодишен преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Това е много тежка и неочаквана
загуба за всички, които я познаваха – роднини, колеги, приятели и познати. Изключително
трудно е да се пише за Невена Орманджиева в минало време – с качествата си, с излъчването
си, с финеса и готовността да помогне на всеки – завинаги ще бъде част от нас, от нашата работа и спомени.
Невена Орманджиева е родена в гр. Габрово. Възпитаник е на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като през 2001 г. завършва Юридическия факултет, специалност „Право“. Започва кариерното си развитие в катедра „Наказателноправни науки“ през 2002
г. (асистент), 2005 г. (старши асистент), 2008 г. (главен асистент). От 2012 г. е доктор по право,
с тема на дисертацията „Доживотният затвор по наказателното право на Република България“.
Областта на научноизследователските ѝ интереси и семинарните занятия, провеждани в Юридическия факултет, са по „Наказателно право“.
Тя стоеше в основата на редица дейности в Юридическия факултет – организационни,
научно-преподавателски и др. Благодарение и на нейната неуморна работа Юридическият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получаваше отлични оценки при текущи процедури
по акредитация на специалност „Право” и докторски програми.
Невена Орманджиева е първият научен секретар на списание “DE JURE” – издание на
ВТУ, при неговото създаване от 2010 до 2012 г. В дейността си като научен секретар на списа-
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нието работеше съвестно и с желание за укрепване на авторитета на правната наука, съдействаше на много колеги да публикуват в списанието.
Безспорните качества и възможности на Невена Орманджиева бяха оценени не само в
академичните среди – от 2012 г. тя заемаше длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура –
Велико Търново с ранг „прокурор в Апелативна прокуратура“.
Невена Орманджиева бе отлично подготвен юрист, изключителен професионалист, прекрасен човек, колега и приятел. През целия си професионален път беше отдадена на работата
си, стриктна и точна при изпълнение на задълженията си. Невена Орманджиева ще остане в
сърцата на всички нас – приятели, колеги и студенти – със своята прекрасна усмивка и отзивчивост.
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Ѝ!
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