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16 октомври 2018 г. - Голяма конферентна зала на УНСС 

 

 

 

9.00 – 9.30  Регистрация 

 

9.30 - 10.00  Откриване на конференцията. Поздравителни адреси.  

 

Първи панел 

 

Голяма конферентна зала на УНСС 

Тематични направления:  

          Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната 

собственост в международното право и в правото на Европейския съюз  

 

Модератори:  

Доц. д.н. Живко Драганов – декан на Юридически факултет на УНСС. 

 

Първи панел – 10.00 – 13.00 ч.  

 

1. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева, съвместно с докторант 

Станислав Павлов, Катедра „Международно право и международни 

отношения”, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. 

 „Интелектуална собственост и изследвания върху човешкия геном“ 

2. проф. д-р Орлин Борисов,  

„Форми и проблеми на международноправната защита на 

интелектуалната собственост“ 



3. Доц. д.н Живко Драганов, катедра „Международно право и право на 

ЕС“, Юридически факултет на УНСС 

 „Конституционализацията“ на интелектуалната собственост в правото 

на ЕС“ 

4. Доц. д-р Диана Маринова, катедра „Международно право и право на 

ЕС“, Юридически факултет на УНСС. 

 „Проблеми и перспективи на правната уредба на интелектуалната 

собственост в международното частно право“ 

5. Проф. Шкелким Зека и д-р Аряна Мукай, Университет „Александър 

Мойсу“, Дуръс, Албания и Факултет по социални науки, Тирана. 

 „Търговски марки и нелоялна конкуренция“ 

 

11.00 – 11.15 ч. – кафе-пауза 

 

6. Ас. д-р Александра Йовчева Вълчева, катедра „Международно право и 

право на ЕС“, Юридически факултет на УНСС. 

 „Дипломатическа и консулска защита на гражданите в чужбина“ 

7. Ас. д-р Цветанка Спасова, катедра „Международно право и право на 

ЕС“, Юридически факултет на УНСС. 

 „Новият закон модел на унситрал за медиацията от 2018 г.“ 

8. Ас. д-р Христина Атанасова, катедра „Международно право и право на 

ЕС“, Юридически факултет на УНСС. 

 „Изкуственият интелект – нов обект на интелектуалната собственост“ 

9. Диляна Гергова Кирковска, Хоноруван преподавател във Факултета по 

журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”. 

 „Предизвикателства пред законодателната защита на авторските и 

сродните на тях права при препредаване на радио и телевизионни програми“ 



10. Жанета Иванова Жекова-Михайлова, докторант в катедра "Правни 

науки" към Юридическия факултет на Варненски свободен университет 

"Черноризец Храбър". 

 „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на 

интелектуалната собственост в международното право и в правото на 

Европейския съюз“ 

11. Д-р Борислав Найденов – адвокат. 

 „Правото на ЕС относно марките (Регламент 2017/1001 и Директива 

2015/2436 на Европейски парламент и на Съвета)  и договорът за 

франчайзинг в практиката на българските съдилища“ 

12. Калин Кирилов Баталски, Докторант на самостоятелна подготовка в 

Катедра „Частноправни науки“ на ЮФ на УНСС. 

 „Гражданскоправна защита на правото върху марка на ЕС – 

особености и видове искове“ 

13. Атанас Богомилов Костов, адвокат 

„Директива относно авторското право в цифровия единен пазар – 

проблеми и добри решения“ 

14. Христина Георгиева, докторант в Катедра “Частноправни науки” на 

УНСС. 

 „По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Закрила на 

отделни елементи на видеоиграта и хардуерната й система като промишлен 

дизайн“ 

15. Симона Белчева, магистър по право от УНСС, 2018 г. 

 „Обхват, закрила и изключения в правото на интелектуална 

собственост в ЕС“ 

16. Христофор Христофоров Начев, магистър по право от УНСС, 2018 г. 

 „Предизвикателствата на транспониране на Директивата за авторско 

право в единния цифров пазар” или „Закон за защита на търговската тайна: 

най-накрая” 

 



 

13.00– 14.00 ч. – обяд 

 

Втори панел 

 

Голяма конферентна зала на УНСС 

Тематични направления:  

          Частноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране на 

интелектуалната собственост  

 

           Публичноправни и наказателноправни проблеми и предизвикателства на правното 

регулиране на интелектуалната собственост 

 

 

Модератори:  

Доц. д.н. Живко Драганов – декан на Юридически факултет на УНСС. 

 

Втори панел – 14.00 – 17.30 ч.  

 

1. Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Катедра „Теория и история на правото“ – 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

„Изобретателство и екология: актуални правни проблеми“ 

2. Проф. д-р Веселина Манева, департамент „Право“, Нов български 

университет, София. 

 „Изобретения- патенти- иновация. Нови икономически 

предизвикателства- от закрилата до транзакцията“ 

3. Проф. д-р Стефка Наумова, Юридически факултет на УНСС, ИДП – 

БАН. 



 „Специфика на правното съзнание в условията на модерните 

информационни технологии и защита на  интелектуалната собственост“ 

4. Доц. д-р Росен Карадимов, катедра „Гражданскоправни науки“, 

Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 „Специфика на нормативната уредба на публичното съобщаване в 

ЗАПСП“ 

5. Доц. д-р Светла Маринова Кънева, катедра „Публичноправни науки“, 

Юридически факултет на УНСС. 

 „За родството между философията на правото и общата теория на 

правото“ 

6. Ас. д-р Атанас Петров, катедра „Частноправни науки“, Юридически 

факултет на УНСС. 

 „Специфики на непаричните вноски при персоналните и капиталовите 

дружества, чийто предмет са обекти на интелектуалната собственост“ 

7. Ас. д-р Стефан Радев, катедра „Публичноправни науки“, Юридически 

факултет на УНСС. 

 „Защита на автора на музикално произведение по реда на чл. 58, ал. 3 

от ЗАПСП“ 

 

15.30 – 15.45 ч. – кафе-пауза 

 

8. Д-р Патриция Черкезова и адв. Калина Чакърова, Адвокатско 

дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ 

 „Правни проблеми възникващи в производствата по опозиция по реда 

на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и при съдебно 

обжалване на решения на Председателя на Патентно ведомство“ 

9. Д-р Петър Владимиров Петров, РС – Димитровград. 

 „За понятието „търговска тайна“ в светлината на новото 

законодателство в България„ 



10. д-р Гентиан Кочи, Асоцииран. Проф. д-р Андон Куме, Дуръс, 

Албания, Факултет по социални науки, Тирана. 

 „Изкуственият интелект и неговото правно въздействие върху 

концепцията за интелектуална собственост“ 

11. Аниса Джу, д-р Гентиан Кочи, Дуръс, Албания, Факултет по социални 

науки, Тирана 

 „Преследване на престъпления срещу интелектуалната 

собственост в Република Албания“ 

 

12. Диана Драгомирова Димитрова, докторант в катедра „Частноправни 

науки“, Юридически факултет на УНСС 

 „Има ли право притежател на регистрирана марка да забрани 

използването на по-късно регистрирана марка без да е необходимо 

предварително да заличи регистрацията ѝ“ 

13. Зорница Димитрова, докторант в катедра „Частноправни науки“, 

Юридически факултет на УНСС. 

 „Търговска тайна и патент – взаимодействия и предизвикателства“ 

14. Стоян Лазаров, докторант в катедра „Частноправни науки“, 

Юридически факултет на УНСС. 

 „Институтът plagium между римското и съвременното българско 

право“ 

15. Тодор Крумов Тодоров, докторант в катедра „Публичноправни науки“, 

Юридически факултет на УНСС. 

 „Някои проблеми на понятието за „авторски и лицензионни 

възнаграждения“ според българското данъчно законодателство“ 

16. Йордан Политов, адвокат, „Пенков, Марков и Партньори“. 

 „Професията „Патентен представител“ и нейното значение“ 

17. Пламен Калев, адвокат  



 „Из историята на договора за издателство през епохата на Българското 

национално възраждане“ 

18. Никола Стефанов Колев, Министерство на културата. 

 „Частноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране 

на интелектуалната собственост“ 

 

17.30 – 18.00 ч. – Закриване на конференцията 

 


