
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова 

член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” 
на основание Заповед № 1198/27.06.2019г. 

на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

с кандидат: Магдалена Димчева Георгиева,  

докторант редовна форма на обучение  

в научна област 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално 

направление 3.6 „Право”, научна специалност „Международно право и 

международни отношения”, 

автор на дисертационен труд на тема: 

„ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА 

В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 

 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и 

обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с 

обем от 193 стандартни страници и се състои от увод, дтри глави и 

заключение. Приложеният списък на използваната литература обхваща 160 

документални и литературни източници. Впечатляващ е големият тобем от 

разнообразни по вид правни документи, както и доброто познаване на 

съществуващата по темата литература, която активно е изплозвана в 

изследване на дисертационната тема. 

Актуалност и значимост на темата:  

 В 21 век, когато развитието на високите технологии провокира 

увеличаващия се брой на изобретения в различни сфери на природо-

математическите науки, нараства необходимостта от тяхната правна защита. 

В унисон със създалата се тенденция е темата на дисертационния труд, което 

доказва неговата актуалност. 

 Доброто познаване на изследвания материал намира ярко 

доказателство в задълбочения анализ и като цяло в добре структурираното 



изследване. В увода, трите глави и заключението са добре са структурирани 

основните акценти на анализа. Целта и формулираните в увода 

научноизследователски задачи намират своето последователно развитие в 

изложението и своя естествен край в заключението, което е и концептуалната 

еманация на изследваната тема.  

Положителният момент е спазената взаиозависимост и вътрешна 

логика на изследването, което е доказателство за професионализъм, 

основаващ се на доброто познаване на използваните източници и литература, 

както и доказаните възможности на докторантката за тяхната професионална 

интерпретация. 

Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, 

които имат съществен приносен характер. Неоспорим факт е, че 

представената за публична защита дисертация е първото самостоятелно 

изследване на проблемите, свързани с правната закрила на изобретенията в 

ПЕС,в българската литература. Това дава и предимство на дисертанката в 

хода на научното изследване да изведе многобройни изводи и практически 

приложения, чрез които да се улесни и утвърди законодателството и 

правоприлагането в една посока.    

Висока практическа стойност има анализа, подчинен на идеята за 

проследяване на ефективния правен модел, ориентиран към засилване на 

действията срещу фалшифицирането и пиратството. Това много добре е 

разкрито в изследването на редица проблеми, свързани с правата на 

интелектуалната собственост  в техния комплексен характер — от конкретния 

патент, с който дадено предприятие защитава свое изобретение, до борбата 

срещу неправомерната употреба на такива изобретения.  

Съществен принос на изследването е ясното формулиране на 

същността и спецификите на изобретението като елемент на 

интелектуална собственост. Като важен извод се откроява добре 



аргументираната теза, че изобретението е част от интелектуалната 

собственост. 

От съществено значение е формулирането на етимологията и обхвата 

на патентните нарушения и правната защита срещу тях чрез 

изследването на съществуващите национални и международни правни 

инструменти - актовете на Европейския съюз, както и достъпната 

съдебна практика. 

Авторефератът, който се състои от 29 страници, пресъздава обективно 

и пълно  съдържанието на дисертационния труд. 

Критични бележки и препоръки 

Темата, изследвана от Магдалена Георгиева е предизвикателство, което 

успешно преодолява. Фактът, че досега няма коркретно изследване по тази 

актуална за съвременния изобретател тема поставя голям брой въпроси, на 

част от които дисертантката отговоря. Невъзможно е да се обхване процес, 

който непрекъсно поднася изненади, които изпреварват създаването на 

правна закрила.  

Основтата препоръка към дисертантката е да продължи да изследване и 

да намира адектватни и професионални решения за повишаване  правната 

закрила на изобретенията в ЕС. 

Заключение.  

Като член на научното жури по чл. 9 от ЗРАСРБ давам положителна 

оценка на дисертационния труд на Магдалена Георгиева в откритата 

процедура за публична защита изразявам мнение, че трудът отговаря на 

изискванията на чл. 6 (3) от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и на чл. 27 от Правилника за прилагането му и се явява 

необходимата основа за присъждане на Магдалена Георгиева на 

образователната и научна степен „доктор“ в  научна област 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.6 „Право”, научна 

специалност „Международно право и международни отношения” 



 

3 август 2019 г.     проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова 

 


