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1. Общи сведения за кандидата.
Патриция Черкезова е завършилаправо в СУ „Св. Климент Охридски” с 

образователната и квалификационна степен магистър, а същевременно е придобила и 
бакалавърска степен по две специалности – „международни отношения“ и „руски език“. 
Докторската си дисертация  защитава в рамките на Катедрата по нова и съвременна история 
към Историческия факултет на СУ като специализант на ИДПД „Диалог Европа“. Като нейн 
научен ръководител съм убеден, че настоящият дисертационен труд е плод на натрупванията 
на няколко години професионална работа и на траен академичен интерес към актуалните 
тенденции в развитието на правото на Европейския съюз и тяхното теоретично и практическо 
осмисляне на експертно равнище.  

2. Общи данни по процедурата и оформлението на предложената дисертация.
Дисертационният труд е с обем 328 стандартни страници, структурирани в 6 части – 

съответно увод, три глави, заключение и списък на използваната литература и изворов 
материал. Научният апарат съдържа над 100 заглавия в областта на правото на 
интелектуалната собственост в частност и по-общо – правото на ЕС, историята, 
международните отношения  и други сродни науки - основно на английски език, но не са 
пропуснати и монографични изследвания и анализи на български автори и експерти. 
Научният апарат показва познания и съвестно, но критично отношение към написаното по 
темата. Дисертацията има и сериозна изворова (документална) основа –  разностранни по 
характер и насока източници (най-вече закони, регламенти, проекти за нормативни 
документи, протоколи от обсъждания и др., но също и източници от по-общ характер), 
адекватно цитирани под линия. 

От документите по научното жури не открих нарушения на процедурата.

2. Оценка на представения дисертационен труд.
2.1. Актуалност на тематичната област и отношение на кандидата към нея.
Дисертационният труд навлиза уверено в актуален и доста дискутиран теоретичен 

проблем в областта на правото на ЕС , който е плод на продължили десетилетия преговори в 
рамките на Общността и който очевидно е свързан с очакваните сериозни 
прагматичнирезултати, свързани с интересите на отделните страни и разнопосочната 
национална законодателна традиция. В хронологичен план изследването е рамкирано от 
възникването на Европейската икономическа общност през 1958 г. до постигането на едни 
завършени договорености в рамките на ЕС в самия край на 2012 г. (като за България нещата 



могат да се ограничат и до март 2013 г., когато България  се присъединява към единния 
патентен съд.). Всъщност актуалността на темата на дисертацията е както в нейния 
интердисциплинарен характер, така и в съотнасянето й до приложението на европейската 
практика до Република България като пълноправен член на ЕС (видимо във формулираните в 
увода цели и в цялостното съдържание на изложението. Много добро впечатление правят не 
само очевидно дълбоките познания по темата, но и убедително направените сравнения и 
аргументираните изводи и препоръки, които доказват, че авторката е вече изграден експерт по 
темата с качества на добър изследовател на историята на международното право.  

2.2. Оценка за методиката на изследването, излагането на материала и изводите и 
характеристика на приносите.

Дисертационният труд в посочения по-горе обем и структура е логично изграден, 
отразява същността на възприетата методика (анализиране на конкретната 
общностнарегламентация на трите форми на интелектуална собственост, проследяване на 
дискусиите и преговорите при приемането на регламентацията и нейното прилагане, отчитане 
на ролята на националната практика при съобразяване с европейските директиви) и следва 
тематично-хронологическия подход. Водещ oестествено е правният анализ, но в изложението 
има и исторически подход при изследване на тенденциите в развитието на всяка от 
проблемните области. 

Първата главаe най-голямата по обем, което е свързано както с основополагащата 
роля на патента при дефинирането на интелектуалната собственост, така и може би най-
дългото историческо развитие в рамките на ЕС с десетилетия преговори, дискусии, 
противоречия и компромиси. Дисертантката влиза уверено в дебата за възможността да се 
изработи единен патент на ЕС и представя актуални елементи на този дебат към момента на 
представянето на дисертацията – пролетта на 2013 г.

Втораглаваразглежда защитата на марката и еволюцията на режима на закрила върху 
марката на ЕС. Акцентира се върху серията от директиви, регламенти и спогодби в един 
продължил повече от две десетилетия преговорен процес. 

Третата главаобобщава регламентацията на защита на промишления дизайн. 
Дисертантката представя тази уредба по аналогичен начин както и в предходните две глави 
като основното внимание е върху съответния Регламент № 6/2002 за дизайните на Общността.   

Уводът и заключениетологично представят целите и изводите от изследването. Те, 
заедно с основното съдържание показват собствен авторов принос, оригиналност в подхода и 
изводите и умения за изследователска работа – всички те необходима предпоставка за 
присъжднето на съответната научно-образователна степен. 

2.3. Цялостна оценка на дисертационния труд.

Цялостната оценка на една дисертация се прави на основата на значимостта и 
оригиналността на разработената тема, съвестното отношение към конкретния материал и 
неговата досегашна разработка в научната литература у нас и по света (видно от съответния 
научен апарат и изложените тези), привличането на сериозен по обхват емпиричен 
доказателствен/изворов материал, оригинални изводи и конкретни приноси с ефект върху 
социалната практика и оттук издигане на познанието в конкретната научна област.  

И в четирите отбелязани направления дисертацията на Патриция Черкезова отбелязва 
конкретни и значими постижения. Най-напред темата е актуална, значима и оригинално 



разработена (т.е. „дисертабилна“). След това,тя има приносен характер, тъй като темата не е 
разработена нито в българската, нито в чуждестранната правна и историческа литература. От  
значение са и приносите по обобщаването на значителния емпиричен материал за динамиката 
на преговорния процес, която може да послужи като аналогия и препоръки при бъдеща 
регламентация на други форми на интелектуална собственост.

И, не на последно място, трябва да са посочат направените по общи изводи, обобщения 
и препоръки във всяка от главите за възможното отражение на еволюиращите общностни и 
национални практики при прилагането на съответната регламентация и споразумения. Оттук 
са изведени и отделни важни конкретни препоръки, които могат да бъдат използвани като 
експертни анализи за защитата на съответните форми на интелектуална собственост в 
Република България. 

2.4.Преценка на публикациите  и приноса на докторантката (на базата на 
биографичните данни, списъка с публикациите и автореферата).

   Представеният списък на публикациите на докторанта показват, че тя има достатъчно  
публикации по темата на дисертационния труд, които показват равнището на нейните 
академични тези. Специално следва да се акцентира и върху  добре откроените в 
авторефератаприноси, говорещи за способността й за самооценка. Авторефератът отговаря на 
всички изисквания, които могат да се предявят към него. 

3.Забележки и препоръки към работата.

Като историк имам известна критична препоръка за по-голяма прецизност към 
използваните исторически факти и тяхното представяне в хронологичен, а не тематичен 
контекст, както и за по-голяма доза исторически паралели и вписването на специфичната 
правна регламентация и практика в по-общия контекст на глобализиращите се икономика, 
дипломация и междудържавни отношения.

Иначе съм убеден, че дисертацията притежава всички качества да се появи в скоро време 
като самостоятелно монографично съчинение, допълнено с направените по време на защитата 
бележки. Тя ще представи авторитетно пред академичната общност както дисертанта, така и 
университета, където е защитена.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мисля, че дотук аргументирано защитих становището си, че дисертационният труд 
съдържаизискуемитенаучни и приложни резултати, които представляват оригинален 
принос в сферата на научното направление 2.2. (История и археология)и по-специално в 
съвременната история и историята на правото и отговарят на всички изисквания на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ. 

Дисертационният труд доказва професионалната подготовка и умения, натрупаните 
теоретични знания и качествата на Патриция Черкезова, позволили й да ни представи това 
научно изследване със значими академични достижения.

Поради гореизложеното, давам с увереностположителната си оценка за представения 
дисертационен труд (със съответния автореферат) за постигнатите в изследването резултати и 
демонстрираните научни приноси. Ето защопредлагам на почитаемото научно 



журидаприсъди образователната и научна степен „доктор по история” на Патриция 
Александрова Черкезова.

София, 9 юни 2013 г.                 Подпис:

  (Доц. д-р Костадин Грозев)


