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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО 

1000 София, ул. “Сердика”, № 4, ет.ІІІ, тел. 987-49-02, e-mail: ipn_ban@bas.bg 

  

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е  

о т  п р о ф .  д - р  И р е н а  Ц о н е в а  И л и е в а  

член на научното жури съгласно Заповед № 1198/27.06.2019 г. на проф. д-р Борислав 

Юруков – Ректор на ЮЗУ „Н. Рилски“ за назначаване на научно жури за публична 

защита на дисертационния труд на 

 

на Магдалена Димчова Георгиева 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност Международно право и международни отношения, по професионално 

направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки 

 

на тема:  

ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА В ПРАВОТО НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

І . Кратки биографични данни 

 Магдалена Георгиева е родена през 1987 г. в Благоевград. Завършва езикова 

гимназия „Акад. Л. Стоянов“ в родния си град и специалност „право“ в ЮЗУ „Н. Рилски“ 

през 2011 г. От 2013 г. е редовен докторант в катедра „Международно право и 

международни отношения“ на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“. 

Понастоящем е юрисконсулт в Агенцията по заетостта, гр. София.  

ІІ. Общо описание на представения дисертационен труд 

 Докторантката е представила дисертационен труд в обем от 194 страници, който 

съдържа увод, три глави, заключение, библиография, списък на използваните нормативни 

актове, международноправни и електронни източници (на български и английски език). 

Дисертацията има научен апарат в 134 бележки под линия.  
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Трудът е посветен на правната закрила на изобретенията в правото на ЕС в по-

широкия контекст на правото на интелектуална собственост. Тази материя е предмет на 

динамични изменения в правото на ЕС, въплъщавайки тенденцията за облекчаване на 

свободата на движение на хора, услуги, капитали и право на установяване. При все това 

правната закрила на изобретенията не е била достатъчно проучвана в българската 

специализирана литература. Проблемът е от изключителна актуалност при бурното 

развитие на технологиите и увеличаващия се броя на изобретенията. Темата е безспорно 

дисертабилна. 

Основната изследователска теза на М. Георгиева е, че правната закрила на 

изобретенията в ПЕС се предоставя с патент, който удостоверява наличието на 

изобретение, неговата патентоспособност и изключителното право на 

патентопритежателя върху него (с. 7).  

Дисертационният труд е логически правилно структуриран, като се започва с 

представяне на източниците на правната закрила на изобретенията, изобретенията в 

правото на ЕС и се стига до патентните нарушения и правната закрила срещу тях. 

Изследването е структурирано в относително равнопоставени по обем глави, с 

превес на Глава Първа. 

В предговора М. Георгиева обяснява избора на темата на изследване, формулирана 

е тезата на дисертационния труд, посочени са обекта, предмета, изследователските задачи 

и използваната методология. 

Глава Първа (в обем от 65 с.) цели да въведа в проблематиката на изследването и 

има фокус върху изобретението като обект на правна закрила. Направено е сравнение с 

други обекти на интелектуална собственост, изяснено е понятието за „патент“, „полезен 

модел“, „промишлен дизайн“, „марка“, „географски означения“ и др. Особено място е 

отделено на традиционните знания. Засегната е проблематиката на софтуерния патент 

 

Глава Втора (53 с.) е посветена на правната уредба на изобретенията в правото на 

ЕС, европейския патент и Единния патентен съд. Считам тази глава за ключова за 

дисертационния труд. Тя представя създаването на еропейския патент с цел да се 

преодолее разпокъсаността в националните уредби и прилагането на Европейската 

патентна конвенция., най-вече намаляване на разходите за европейски патент, 

включително за преводите на различни езици. Представено е основното съдържание 

на Споразумението за създаване на единен патентен съд, подписано на 19 февруари 

2013 г., състава, структурата и ююрисдикцията на Единния патентен съд. В параграф 

3 е направена съпоставка между Европейска конвенция за издаване на европейски 

патенти и Договорът за патентно коопериране. Анализирани са и някои правно 

необввързващи актове като Препоръката на Комисията от 2008 г. относно 

управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и 

кодекс на добрите практики за университетите и другите публични 

научноизследователски организации. 

Глава III (42 с.) е посветена на патентните нарушения и правната закрила 

срещу тях. Представени са исковете за  установяване на факта на нарушението; 
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за обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи и за преустановяване от 

нарушителя на действията, нарушаващи патента, както и други искове. Подробно е 

описана процедурата за европейски патент по реда на Европейска конвенция за 

издаване на европейски патент и производството пред Единния патентен съд, както  

и защита съгласно българското законодателство. 

Заключението концентрира основните изводи на автора и съдържа изводи относно 

постигането на поставените в увода цели и задачи на дисертационния труд.  

ІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси в дисертацията 

Може да се посочи, че основната теза на автора е защитена. Ясно е доказано, че 

регламентацията на изобретението навлиза в нов етап на правна уредба в правото на ЕС. 

Трудът е първо самостоятелно изследване в българската специализирана 

литература на проблемите, свързани с правната закрила на изобретенията в правото на ЕС. 

Сред теоретичните приноси следва да посоча следните: 

 Изяснена е същността и спецификите на изобретението като елемент на 

интелектуална собственост.  

 Детайлно е анализирана същността на патента.  

 Всеобхватно са представени проблемите и предизвикателствата пред правната 

закрила на изобретението в правото на ЕС, както и са очертани бъдещите 

тенденции в тази насока. 

 Конкретизирането на съдържанието и обхватът на патентни нарушения и правната 

защита на основание международноправните инструменти, правото на ЕС и 

българското законодателство. 

Дисертацията съдържа и научно-практически приноси, свързани със 

систематизация  и детайлизиране на изследваната материя. 

 Изведена е практическата връзка между договора за патентно коопериране и 

Европейската конвенция за издаване на европейски патенти– с подадена заявка по 

Договора за патентно коопериране, в която се посочва ЕПВ, след което 

процедурата продължава към разглеждане на заявката в режим на европейски 

патент (с. 101); 

 Ясно са дефинирани предимствата на Единния патентен съд; 

 Анализът на Договора за патентно коопериране; 

 Анализът на правния режим на европейския патент в Европейската патентна 

конвенция; 
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 Анализът на Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета на ЕС от 17 декември 2012 

година. 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

Основните критични бележки са свързани със структурата и изложението на Глава 

Първа на дисертационния труд. Тя е несъразмерно голяма и в нея са налице повторения и 

излишни обяснения. 

Излишна е и въвеждащата част от Глава Втора, в която се разглежда ЕС и 

източниците на правото на ЕС, ноторно известни на всеки юрист от последните поколения 

(с. 74 – 76). 

Цялостното техническо оформяне на труда се нуждае от съществено подобряване. 

ІV. Заключение:  

Това, което може да се обобщи от представения дисертационен труд на Магдалена 

Димчова Георгиева, е способността за избор на актуален проблем с огромно практическо 

значение за прилагането на правото на ЕС и ускоряването на гражданския обмен и 

търговския оборот между държавити-членки.  

Дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

развитие на академичния състав в Р България, на чл. 27 от Правилника за неговото 

прилагане и на съответните разпоредби от Вътрешните правила за развитие на 

академичния състав на ЮЗУ „Н. Рилски“, поради което давам ПОЛОЖИТЕЛНА 

ОЦЕНКА и предлагам Научното жури да даде на Магдалена Димчова Георгиева 

образователната и научна степен „доктор“ по научно направление 3.6. Право 

(Международно право и международни отношения). 

 

София, 1 септември 2019 г.        

      Проф. д-р Ирена Илиева 


