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ЗА АВТОРИТЕ
Аниса Гиу, Университет „Александър Мойсиу“, Факултет по политически и правни
науки, Дуръс. Научни интереси: конституционно право.
e-mail: anisa.giu@hotmail.com
Курбатова Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, Красноярский
государственный аграрный университет. Научные интересы: уголовное судопроизводство.
e-mail: sveta_kurbatova@mail.ru
Атанаска Георгиева, юрист с над 25-годишен опит в публичната администрация,
както и магистър по публична администрация. Области на научните ѝ интереси са
управленският контрол, защита правото на добра администрация и доброто управление,
противодействието на корупцията. Хоноруван преподавател е в УНСС, специалност
„Противодействие на корупцията“, дисциплина „Методи и индикатори за измерване на
корупцията“. Докторант в УНСС, Факултет „Финансово-счетоводен“, Катедра „Финансов
контрол“. Темата на дисертационното изследване е контролът като средство за постигане
правото на добра администрация в ЕС.
e-mail: atanaska.georgieva@unwe.bg
Димитър Младенов, прокурор от СГП, командирован във ВКП, доктор по наказателен
процес. Научни интереси: наказателно процесуално право.
e-mail: ddmladenovi@gmail.com
Десислава Пиронева, заместник на главния прокурор при Върховна административна
прокуратура. Магистър по международни отношения – Право на ЕС, СУ „Св. Климент Охридски“, юрист – специалист по право на ЕС, Университет – Нанси, Република Франция. Научни интереси: административно право, административен процес.
e-mail: pironeva.srp@gmail.com
Ивелина Александрова, доктор по право, адвокат и собственик на Адвокатска кантора
„Александрова“. Научни интереси: административно право, административен процес.
e-mail: office@aleksandrova-law.com
Ивелина Велчева, докторант по административно право и административен процес към
катедра „Публично правни науки“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: административно право, административен процес.
e-mail: velcheva1973@gmail.com
Ивета Вълева, асистент по Наказателно право в Института за държавата и правото при
Българска академия на науките, секция „Наказателноправни науки“, докторант по Наказателно
право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Йоана Мирчева, асистент по гражданско процесуално право в Катедра „Частноправни
науки“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, адвокат към Адвокатска колегия – Велико Търново.
Научни интереси: гражданско процесуално право.
e-mail: yoana.vl.mircheva@gmail.com
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Константин Пехливанов, доцент, доктор по Административно право и административен процес, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Преподавател в Юридическия
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Публичноправни науки“. Магистър по Право на Европейския съюз в Университета на Амстердам. Научни интереси: административно право, административен процес
e-mail: pehlivanov@gmail.com
Райна Николова, преподавател в Нов български университет, професор, доктор на
науките. Научни интереси: административно право, административен процес.
e-mail: rnikolova@nbu.bg
Ралица Алексиева, докторант по административно право и процес във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Научни интереси: административно право, административен процес,
административно наказване.
e-mail: r.n.radeva@abv.bg
Тина Йорданова, докторант по наказателно право към ЮФ на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”. Научни интереси: наказателно право.
e-mail: tina.yordanova25@gmail.com
Дора Сивкова, докторант по наказателен процес във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Научни интереси: наказателен процес.
e-mail: dora.sivkova@gmail.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.
e-mail: izabela@ts.uni-vt.bg
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,
местносамоуправление.
e-mail: tz.sivkov@yahoo.com
Петър Петров, магистър по право в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“. През октомври 2020 г. е приет като докторант по наказателно право с научен
ръководител проф. д-р Борис Велчев. Научни интереси: история на правото, наказателно
право и наказателен процес.
е-mail: pepipetrov4400@gmail.com
Таня Карагьозова, асистент във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Наказателноправни науки“. Научни интереси: наказателно право.
e-mail: tanya_karagyozova@abv.bg
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Христо Дочев, доктор по право, главен асистент в Медицински университет – Плевен.
Научни интереси: конституционно право, право на ЕС, търговско право.
e-mail: h.dochev@gmail.com
Милена Зетова, докторант по административно право и административен процес във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Димитровград. Научни интереси в областта на административното право и административния процес.
e-mail: milenazetova1@gmail.com
Светослав Мишев, докторант по Административно право и административен процес в
катедра „Публичноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”.
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