
                                           ПОКАНА 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

  Имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Национален семинар на 

тема: „Медиация по интелектуална собственост“, организиран от Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС),  Института по интелектуална собственост и лидерство 

(ИИСЛ) на УНСС и Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски 

градски съд. 

 Семинарът ще се проведе на 08 май 2014 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Голяма 

конферентна зала на УНСС.  

 Приложено Ви изпращаме предварителна програма и регистрационна форма, която 

участниците следва да попълнят и изпратят до 23 април 2014 г. на e-mail: centerip@unwe.bg.  

Местата са ограничени и регистрацията се извършва по реда на постъпване на 

регистрационните форми. 

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 81 95 603, г-жа Антоанета 

Гьорева, главен експерт, ИИСЛ. 

  

Искрено се надяваме, че ще откликнете на отправената Ви покана. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милена Гунчева               

Председател на Центъра по 

спогодби и медиация към Софийски 

районен и Софийски градски съд 

 

 

доц. д-р Владя Борисова 

Ръководител проекти и мероприятия СОИС 

Кат. „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ 

Институт по интелектуална собственост и лидерство 

УНСС 

 



 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: „МЕДИАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ 

 

8 май 2014 /четвъртък/, голяма конферентна зала на УНСС 

 

 

Г-ЖА/Г-Н  

ИМЕ  

ФАМИЛИЯ  

ПОЗИЦИЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

АДРЕС  

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЕН  

ФАКС  

E-MAIL   

 

Моля, попълнете регистрационната форма и изпратете на адрес: 

centerip@unwe.bg, в срок до 23.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И  
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  

WIPO/TM/XXX/13/INF/1 PROV.    
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДАТА: ФЕВРУАРИ 14, 2014

 

 

МЕДИАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

организиран от  

 

Световната организация за интелектуална собственост,  

 

Университета за национално и световно стопанство 
Институт по интелектуална собственост и лидерство 
 
и  Центъра за спогодби и медиация към  



Софийски районен съд и Софийски градски съд 

 

 

София, 08 май (четвъртък), 2014 г. 

Голяма конферентна зала на УНСС 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък, 08 май 2014 г. 

 
 
Национален семинар на тема: „Медиация по интелектуална собственост“  
 
 
09.00 – 09.15 Регистрация 
 
9.15 – 09.30 Откриване – официални приветствия от 
 представител на СОИС 
 представител на УНСС 
 представител на Патентно ведомство 
 представител на Министерство на културата 
 представител на Министерство на правосъдието 
 представител на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС 
 приветствия от други официални лица 
 
 Модератор: проф. д-р Борислав Борисов 
 
09.30 – 10.00 Тема 1:       Интелектуална собственост (въведение) 
   

Лектор: проф. д-р Борислав Борисов 
Почетен ректор на УНСС 
Ръководител на катедра „Творчески индустрии и 
интелектуална собственост“ 



Директор на Института по интелектуална собственост и 
лидерство  на УНСС  

 
10.00 – 10.20 Тема 2:      Медиация (въведение) 
  
                     Лектор: Симона Такова 

Адвокат, медиатор и ПИС, София  
 
10.20 – 10.40     Кафе пауза 

 
Модератор:     съдия Галя Вълкова, Софийски районен съд 

 
10.40 – 11.10 Тема 3:        Правна уредба на медиацията по интелектуална 

собственост в  
България 

 
                     Лектор: доц. д-р Владя Борисова, 

            Катедра „Творчески индустрии и интелектуална 
собственост“ 

   
11.10 – 12.00 Тема 4:       Практика на съда в областта на интелектуалната 
собственост 
 
                     Лектор: съдия Борислав Белазелков, Върховен касационен 
съд 

Лектор: съдия Даниела Мавродиева, Върховен      
              административен съд 

12.00 – 12.30 Тема 5:      Практика на съда по медиация по граждански и търговски 
дела 
 
                    Лектор: съдия Евгени Георгиев, Софийски градски съд 
                    Лектор: съдия Владимир Вълков, Софийски районен съд
  
12.30 – 12.45 Обобщение и дискусия 
 
12.45 – 14.00 Обедна почивка 
 

Модератор:      представител на УНСС 
 
14.00 – 14.45 Тема 6:     Представяне на Центъра за арбитраж и медиация към СОИС 

 
          Лектор: Адам Ратрей,  
          Началник сектор „Информация и международни връзки“,  
          Център за арбитраж и медиация към СОИС, 
          Сектор „Глобални въпроси“ 

 
14.45 – 15.30 Тема 7:      Потенциални преимущества от медиацията и  

           спорове в областта на интелектуалната собственост 
 

          Лектор: Адам Ратрей,  



          Началник сектор „Информация и международни връзки“,  
          Център за арбитраж и медиация към СОИС, 
          Сектор „Глобални въпроси“ 
 

15.30 – 15.45      Дискусия 
 
15.45 – 16.30 Тема 8:     Медиацията – практиката на СОИС и реални казуси  
 

          Лектор: Адам Ратрей,  
          Началник сектор „Информация и международни връзки“,  
          Център за арбитраж и медиация към СОИС, 
          Сектор „Глобални въпроси“ 
 

16.30 – 16.45      Кафе пауза 
 
16.45 – 17.30 Тема 9:     Услуги за алтернативно разрешаване на спорове за 
определени 

          сектори към СОИС, включително национална система за  ИС 
 

          Лектор: Адам Ратрей,  
          Началник сектор „Информация и международни връзки“,  
          Център за арбитраж и медиация към СОИС, 
          Сектор „Глобални въпроси“ 

 
 Модератор: проф. д-р Борислав Борисов 
 
17.30 – 18.00 Обобщение и заключение 
 


