
СТАНОВИЩЕ

за дисертацията на ПАТРИЦИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧЕРКЕЗОВА

на тема ”РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ (ПРАВА ВЪРХУ ПАТЕНТИ, МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ 

ДИЗАЙНИ”) 

за получаване на образователна и научна степен “ДОКТОР”

 Дисертацията на Патриция Ал. Черкезова е завършено научно изследване 

по интересна тема за историческата и за правната наука. То е изградено на 

основата на сериозен документален и изворов материал, и значителна научна 

литература. Докторантката има ясното разбиране на целите и задачите на 

дисертацията. Черкезова разработва изследването в добре обмислена структура 

с тематично-хронологичен характер, която включва въведение, три глави с 

вътрешни части, заключение и внушителна библиография. Темата звучи 

актуално и по свой начин прави приноси в съвременната история на Европа и на 

света.

 Въведението на дисертацията представлява историческа ретроспекция 

на развитието на интеграционните процеси в Западна Европа от 40-те и 50-те 

години на ХХ в. и хода на тези процеси в следващите десетилетия. 

Формулираните цели и задачи на изследването са ясни и логични, позволяващи 

на докторантката системно и последователно да ги постигне. Странно  и малко 

необичайно за научно изследване обаче е представянето на научните приноси  

на изследователя във въведението преди да се види цялостната разработка и 

изпълнението на целите и задачите. 

 Дисертацията на Патриция Черкезова прави впечатление със своята 

системност и историческа последователност в изложението, сериозно 

познаване на научната литература по всеки отделен проблем на правната 

уредба на интилектуалната собственост и по етапите, в които се развива 



научната мисъл, за да се намерят компромисните решения в интерес на 

всички държави членки на ЕИО/ЕС. 

Авторката показва умение да ползва историческия и сравнителния 

анализ и да бъде критична, за да постигне обективно разкриване на процесите 

на усъвършенстване на проектите за конвенции, решения, “Зелени книги” и 

други до вземането на окончателните решения в меморандуми, регламентации, 

директиви на Европейския  парламент и на Съвета на Европа и прочие правни 

документи. В трите глави на дисертацията се разкрива умението на 

докторантката да отразява сложните процеси на сближаване на 

законодателствата на страните членки, на хармонизацията им, на поетапното 

редактиране на основни проекти на документи, приемането на принципите на 

регламент, вкл. измененията в правната закрила и други. С този подход на 

изследване тя успява да ни убеди отново в актуалността на изследваната от нея 

проблематика и на постигнатите съгласия на страните от ЕС, включително и 

Република България.

Приемам заключението на дисертацията и твърдението на дикторантката, 

че “създаването и постоянното обогатяване на Общностната уредба на 

различните обекти на интелектуална собственост и хармонизирането на 

законодателството на държавите членки в тази материя е сред най-сериозните 

постижения на европейската интеграция”.

 Научните приноси на дисертацията са безспорни. Към предложените от 

дисертантката определения за приноси аз лично смятам, че трябва да се 

добавят: 

 1) принос в разработването на съвременната история на интеграционната 

политика на големите европейски държави;

2) принос в изследването на специфичните проблеми, породени от някои 

разминавания между  идеите на ЕИО/ЕС за правната уредба на интелектуалната 

собственост с националните интереси на страните членки и намирането на 

сполучливи решения на компромис;



3) общ принос към историята на дипломацията на ХХ и ХХІ в.

Към дисертацията ще направя и някои препоръки: 

1) да не се забравя политическата панорама, на фона на която се развиват 

интеграционните процеси в Западна Европа до началото на 90-те години, т. е. да 

се отбележат сложните условия на Студената война и историческите процеси от 

1989-1991 г. в Източна Европа, след които можем да говорим за европейски 

интеграционни процеси; 

2) препоръчвам авторката да избягва множеството дълги пояснения под 

черта, които отвличат вниманието от сериозното съдържание на дисертацията; 

3) да се избегнат някои неточности като тези на с. 43 и с. 273, на които се 

споменава името на “Германия”, а в посочените исторически граници такава не 

съществува.

 Дисертацията на докторант Черкезова е безспорен успех на авторката. 

Научните приноси, системното изложение, сериозният научен анализ, точното 

представяне на съвременните научни теории в конкретната област, разкриването 

на механизмите на дискусии, дипломатически компромиси и хармонизации в 

правната уредба на интелектуалната собственост, както и анализите на 

основните документи на ЕИО/ЕС ми позволяват да изразя убедено своята 

висока оценка за представеното научно изследване.

Предвид гореказаното изразявам твърдото си убеждение, че ПАТРИЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВА ЧЕРКЕЗОВА има пълното право да бъде удостоена с 

образователната и научна степен “ДОКТОР”.

 

София, 8 юни 2013 г.
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     (проф. д.и.н. Христина Мирчева) 


