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Л Е К Т О Р И 
 

Брад Александър има бакалавърска степен по Бизнес и Философия от 

университета Пасифик (University of the Pacific) в Калифорния и има 

завършена магистърска степен по Философия в университета 

Клеърмонт (Claremont Graduate University). В момента е втора година 

докторант в университета по право Пепърдайн (Pepperdine University 

School of Law). 

Брад е работил за американския сенатор Уейн Аллард по въпроси свързани с природни 

ресурси и международни търговски правоотношения. Освен като държавен служител, 

Брад е работил върху изследователски проект за международни човешки права за 

Калифорнийския център за стратегически изследвания (California Centre for Strategic 

Studies) и върху правителствен анализ за Национален институт за водни изследвания 

(National Water Research Institute). В България, Брад идва като стажант от лятната 

програмата на Института за принципите на правото. 

 

Валерий Ждраков се дипломира в Софийски Университет през 1994 

год. Член на Софийска Адвокатска Колегия от 1998 год. 2001 год. 

основава Адвокатска кантора Ждраков, в която в момента работят 

четири човека. От 1998 год. става член на Института за Принципите на 

Правото, клон на световната правна организация - Advocates 

International. Чрез Advocates International той специализира в 

престижната адвокатска кантора Olmstet Gibbs & Harper Law Firm в Сиатъл, САЩ. 

Господин Ждраков приема Исус Христос за свой Господ и Спасител на 11.06.1988 год., 

по време на комунистическия режим в България и Господ променя радикално живота 

му. Той е един от основателите на Църква Ново Поколение (началото на 1990 год.). 

Съпругата му, Лилия е завършила Софийския Университет. Работила е 7 години като 

мениджър в Църква Ново Поколение София. Сега тя работи заедно със съпруга си в 

Адвокатска кантора Ждраков, като главен администратор. Те имат две дъщери, Жани 

(18 год.) и Веси (11 год.). 

Валерий Ждраков практикува: Наказателно право;  регистрации и правно обслужване на 

фирми, фондации и вероизповедания;  договори; недвижими имоти и др. 
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Димитър Иванов е работил в Общинската администрация на Столична 

община - район „Банкя”, в Областната администрация на област София-

град и в Администрацията на Министерския съвет. Занимавал се е с 

административно право, вещно право, свързано с управлението на 

общинската и държавна собственост, с приложение на реституционните 

закони, с облигационно право, трудово право, с правоприлагане в 

сферата на обществените поръчки и др.   

Участвал е в обучения на висши държавни служители на министерства, агенции и 

главни секретари на областни администрации във Висшата административна школа 

(SSAI) на Министерството на вътрешните работи на Република Италия през месец юли 

2001 г., в международни конференции “Implementing e-government” през месец ноември 

2002 г. във Вашингтон, САЩ, “E-Logistics Forum on Electronic Commerce”, в Будапеща, 

Унгария, през месец април 2003 г. и др. 

 

Петьо Янкуловски завършва  през 2003 г. право в ЮЗУ „Неофит 

Рилски” – Благоевград. 

През периода 2004-2005г. работи  като преподавател по „Основи на 

правото” и „Търговско право” в ТГ „В.Е. Априлов” и като асистент на 

управителя на австрийската фирма „Палфингер” в родния си град. 

През 2007г. започва работа като юрисконсулт в Българска строителна 

камара и участва в изготвянето на документацията и учредяването на Камарата на 

строителите в България. През същата година помага на работната група изготвяща 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя (Обн., ДВ. бр. 65 от 10.08.2007г.). Понастоящем е юрист на свободна 

практика и се занимава с подготовката на строителните фирми за вписване в 

Централния професионален регистър на строителите. От лятото на 2007г. е член на 

Института за принципи в правото. 


