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Кратко представяне:
Притежавам 19 години практически опит, от които юрисконсулт - 4 г., правен съветник - 3
г. и над 12 години като адвокат по административни и съдебни производства с предмет
интелектуална собственост в сферите на авторското право, патентите за изобретения,
търговските марки и промишлените дизайни провеждани пред Патентното ведомство на
РБ, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Международното бюро
на СОИС, Европейското патентно ведомство и българските съдилища, както и опит в пошироко застъпени сфери като международно, облигационно, търговско, вещно и семейно
право.
Практически опит:

опит в извършването на правни проучвания, вкл. на такива с цел избягване на
нарушения на права върху обекти на интелектуална собственост;

опит в изготвянето на становища по правни въпроси от сферата на публичното и
частното право (предимно по интелектуална собственост);

опит в работата като адвокат и комуникацията с клиенти – физически лица,
държавни институции, НПО, големи мултинационални компании, малки и средни
предприятия;

опит в изготвянето на правни анализи за предприятия и участие в преговори за
сделки с интелектуална собственост;

опит в изготвянето на проекти на споразумения;
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опит в изготвянето на анализи и становища по законопроекти, и в прилагането на
нормативни актове на ЕС (регламенти, директиви);

опит в осъществяването на процесуално представителство по съдебни дела
(участие в над 500 дела, от които близо 400 свързани с търговски марки, промишлени
дизайни, патенти за изобретения и авторско право, а останалите в сферата на
семейното, облигационното и вещното право и др.); опит в административни
производства (участие в над 350 специализирани производства свързани с патенти,
марки и дизайни).


Образование и професионален опит:

от 05.2020 г. и в момента – Правен консултант по интелектуална собственост и
договорно право (по трудов и/или граждански договор);

07.2010 г. – 02.2020 г. – Адвокат и представител по индустриална собственост на
свободна практика, Европейски представител по търговски марки и дизайни, агент с
право да представлява в процедури пред Европейското патентно ведомство - Мюнхен;

02.2006 г. – 01.2010 г. – старши експерт/ юрисконсулт в Патентно ведомство на
Република България;

08.2003 г. – 01.2006 г. – Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

2004 г. – 2006 г. – Магистратура по специалността “Международни отношения” с
квалификация „Магистър по Европейски отношения“, СУ "Св. Климент Охридски"
(защитена дипломна работа на тема „Европейски съвет“);

1995 г. – 2002 г. – Магистратура по специалносстта “Право” със специализация по
Международно право и международни отношения, СУ "Св. Климент Охридски";

1994 г. – Завършено средно общообразователно училище в гр. София, с общ успех
мн. добър 5.16, с профилираща подготовка „П
Педагогическа практика“;

1982 г. – 1987 г. – Национално музикално училище “Любомир Пипков”, гр. София
(специалност: пиано, преподаватели Дора Миланова и др.).
Обучения:

2007 г. – Европейска патентна академия, Програма в подкрепа на иновациите:
участие в Модули № 3 - гр. Будапеща, № 4 - гр. Стокхолм и № 5 - гр. Лил;

2009 г. – Курс и издържан изпит за представител по индустриална собственост в
областта на марките и дизайните;

2010 г. – Курс и издържан изпит за представител по индустриална собственост в
областта на изобретенията.
По-значими проекти:
В областта на авторското право:

Оказване на правно съдействие във връзка с нарушение на авторски права върху
сградата и оригиналните архитектурни проекти на „Национален армейски комплекс“
(Военното НДК); осъществяване на съдебно представителство, участие в преговорите
с Министерство на правосъдието на РБ и изготвяне на проект на договор за отстъпване
на права на използване;

Изготвяне на анализ и даване на правна консултация в областта на авторското
право на Националния дворец на културата (НДК), гр. София, във връзка с
преустройствата в конгресната сграда по повод Европейското председателството на
Република България през 2017;

Даване на консултации в областта на авторското право на „АРТЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
С т р а н и ц а 2 | 19

11.2022
Правно съдействие за регистрацията и юридическо обезпечаване на дейността на
Сдружение с нестопанска цел „САПЗАПА“ – първа по рода си организация за
колективно управление на авторски права на архитекти в България;

Правна консултация и изготвяне на писмено становище във връзка с отстъпване на
право на използване на архитектурни проекти от Българска народна банка (БНБ) за
изграждане на сграда „Касов и информационен център“ в гр. Пловдив;

Правна консултация и изготвяне на становища във връзка с отстъпване на право на
използване на архитектурни проекти за обект „Женски пазар“, гр. София;

Правна консултация и изготвяне на становища във връзка с отстъпване на право на
използване на архитектурни проекти за обект „Централен площад на гр. Тетевен“;

Изготвяне на документация и на правни становища по повод уреждане на авторски
права за пристрояване на сградата на „Гранд хотел Димят“ в гр. Варна/ Rosslyn
Dimyat Hotel Varna и осъществяване на процесуално представителство в съда;

Даване на правна консултация авторско право на Камара на архитектите в
България (КАБ) във връзка с надстрояване на нискоетажното тяло на хотелски
комплекс „Маринела“ (бивш „Кемпински – Зографски“); изготвяне на становище по
авторско право за сграда на Национална педиатрична болница;

Изготвяне на становища по авторско право за проекти на сгради “STARH 2016
VARNA WAVE”, “STARH 2016 LABYRINTH VARNA”;

Изготвяне на становище във връзка с реконструкция на съществуващата сграда на
търговски център с наименование „Shopping Outlet Center” /бивш Пфое мол/, гр. Варна;

Изготвяне на становище по авторско право във вр. с преустройство и основен
ремонт на сградата на банята в гр. Банкя;

Изготвяне на становище по авторско право във връзка с инвестиционни намерения
за сграда-паметник на културата - Централни хали, гр. София;

Изготвяне на становища по авторско право за Съюза на архитектите в България
(САБ);

Участие съвместно с представители на МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и на други
ОКУП в даването на становища по изработката на приетия ЗИД на ЗАПСП, в сила от м.
март 2018 г.;

Участие в оказване на правно съдействие на издателства Булвест-2000, Анубис и
Клет България при водене на преговори с автори, предоставяне на регулярни правни
консултации и изготвяне на проекти на издателски и други договори с автори на
учебници и учебни помагала за образованието (подготовка на договорна база на
издателството в областта на авторското право и сродните му права);

Изготвяне на проекти на договори за РААБЕ България;

Оказване на правно съдействие по авторско право и регистрация на марка на „ДИ
БИ – ИВЕНТС“ ООД – организатор на „Немски коледен базар в България”,
„Пролетен фестивал“, „Октоберфест“ и др.;

Даване на правно становище във връзка с използване на текстове от репертоара на
Силвия Кацарова.


В областта на индустриалната собственост:

Участие в оказване на правно съдействие на Байер, Германия, за защита на
марката „Аспирин“ в България - участие в административни и съдебни производства;

Участие в правно обслужване на Карелия Табако Къмпани Инк. – Гърция, вкл. за
защита на правата върху търговски марки и съдействие за регистрация на марки;

Участие в оказване на правно съдействие на Ел Би Булгарикум ЕАД при
провеждането на преговори с Мейджи Корп. – Япония, за изготвяне и сключване на нов
лицензионен договор за използване на наименованието „Българско Кисело Мляко“
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(“Bulgaria Yogurt”) и „Българска закваска за кисело мляко“ в Китай и други държави
от региона на Азия;

Участие в правно обслужване на Загорка АД (Хайнекен – България) в областта на
търговските марки и авторските права;

Предоставяне на правни консултации на Subway в областта на търговските марки;

Регистрация на търговски марки на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД („Златен Век“
и др.);

Участие в съдействие на Кнауф България за предварително проучване на
състоянието на техниката и изготвяне на проект на заявка за патент в областта на
производството на гипсокартон;

Изготвени множество (над 40 бр.) предварителни патентни проучвания по
възлагане на различни клиенти с даване на оценка на новост на изобретение и
извършване на анализ за предотвратяване на нарушения на чужди патентни права;

Извършени над 50 бр. специализирани проучвания за новост на промишлен дизайн
с оглед подаване на заявка и регистрация, вкл. за дружествата Ново стъкло ЕАД,
Дружба Стъкларски Заводи АД, член на Група Юла - Гърция, и др.;

Извършени над 300 бр. специализирани проучвания за идентичност/ сходство на
търговски марки с оглед подаване на заявка за регистрация;

Представителство на Ален Мак АД – в несъстоятелност, гр. Пловдив, при
защитата на правата върху марки в административни и съдебни производства;

Предоставяне на правни консултации на Кока-Кола България ЕООД във връзка с
основанията за регистрация и заличаване на наименования и марки „ДЕВИН“ и
„БАНКЯ“, и във връзка с търговска марка „РОСА“;

Изготвяне на проект за ЗИД на Граждански процесуален кодекс (ГПК), Дял втори
„Изпълнение на парични вземания“, във връзка с включване на регистрираните обекти
на индустриална собственост като обекти за изпълнение на парични вземания;

Участие в правно обслужване на Карфур България (КМБ България) в областта на
интелектуалната собственост;

Оказване на правно съдействие на Distilled Spirits Council of the United States във
връзка със защита на наименованието “Bourbon” в ЕС;

Предоставяне на правна консултация на Консервинвест ООД във връзка с
основанията за регистрация и заличаване на наименования и марки „Първомайска
лютеница“;

Правен анализ на интелектуалната собственост на „blizoo“;

Правен анализ на интелектуалната собственост на TBI Bank;

Валидиране на европейски патенти в България – клиент Варшавски университет;

Участие в оказване на съдействие на Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
във връзка с нарушаване на права върху интелектуална собственост;

Участие в оказване на съдействие на MAN SE и MAN Truck & Bus Company,
Германия, във връзка с нарушаване на права върху интелектуална собственост.
В държавната администрация:
Отговорности в Патентното ведомство на РБ в периода 02.2006 - 01.2010 г. (на
длъжност
Старши
експерт-юрисконсулт):
осъществяване
на
процесуално
представителство по съдебни дела; изготвяне на актовете на председателя на ПВ;
изготвяне на проекти за изменение в законодателството във вр. с присъединяването към
ЕС; изготвяне на доклади, становища и отчети до Европейската комисия (ЕК), Службата
за интелектуална собственост на ЕС (СЕСИС), Световната организация по
интелектуалната собственост (СОИС), Европейското патентно ведомство (ЕПВ); участие в
съвместни проекти и в провеждане на кореспонденцията с международни организации.
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Адвокат в периода 08.2003 - 01.2006 г.:
Процесуално представителство и консултации в областта на семейното право,
облигационното право и вещното право.
Публикации:

“Значение на интелектуалната собственост за МСП” – сп. Твоят бизнес, 2009 г.;

“Изчерпване на права върху индустриална собственост”, сп. Правен свят, бр.
3/2010 г.;

“Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - опростена
процедура за регистрация на марки”, сп. Собственост и право, бр.3/2010 г.;

“Паралелният внос и изключителното право върху търговска марка”, сп.
Собственост и право, бр. 5/2010 г.;

12.2017 г. – Кратко резюме на основните принципи на авторското право в
архитектурата, КАБ - https://kab.bg;

01.2018 г. - Intellectual Property Rights in the EU Before and After Brexit – Mondaq.
Участия в проекти и като лектор:

2007 – 2009 г. – Участие в проект на Европейската комисия за повишаване на
осведомеността на МСП за значението на интелектуалната собственост;

2008 – 2009 г. – Участие в проекти на Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост, гр. Аликанте, Испания, за сътрудничество с националните
патентни ведомства в страните членки на ЕС;

2007 – 2010 г. - Организиране на семинари и изнасяне на лекции за бизнеса (София,
Търново, Пловдив и др.) в рамките на проекта на Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост, гр. Аликанте, Испания, за сътрудничество с Патентното
ведомство на РБ;

февруари 2011 г. – Организиране на семинар „INTELLECTUAL PROPERTY
EXPLAINED: A seminar for Software Entrepreneurs“ и изнасяне на лекция в Чешки
културен център, гр. София, на тема „Закрила на свързаните със софтуера изобретения
в САЩ – нормативна уредба и съдебна практика“;

декември 2011 г. – Представяне на лекция в Национален съюз на юрисконсултите,
гр. София, на тема „Паралелният внос в светлината на авторското право и правото
върху търговска марка“;

март 2018 г. – Изнасяне на лекции на семинар посветен на въпросите на
интелектуалната собственост в подкрепа на бизнеса в гр. Бургас в сградата на БсТПП;

29 септември 2018 г. – Лектор на тема: „Системи за закрила на интелектуалната
собственост - авторско право, търговски марки, дизайни, патенти“, Soft Unit Conf,
Paradise Center, Sofia;

24 ноември 2018 г. – Участие в панелната дискусия: „Отключване на потенциала на
професионалното образование в ерата на технологиите: как да се подготвят
техническите кадри за Индустрия 4.0.“, Форум „ОБРАЗОВАНИЕ: ЗА БЪДЕЩЕ“, НДК,
София;

м. април и м. юни 2019 г. – Лектор на две полудневни обучения, организирани от
Обучителен център "Темида", на тема: „Новата Директива за авторското право в
цифровия единен пазар";

16.10.2019 г. – Участие по покана на Божанка Неделчева в Международна научна
конференция в УНСС, посветена правото на интелектуалната собственост, с
представяне на научен доклад.
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Членства:

от 08.2003 г. до 01.2006 г. – Член на Софийска адвокатска колегия;

от 2008 г. – Член на Управителния съвет на Асоциация за развитие на
интелектуалната собственост – България (АРИС), сдружение, вписано при МП като
извършващо дейност в обществена полза;

от 2010 г. до 2012 – Член на Управителния съвет на Българската национална група
на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (BGN
AIPPI);

от 07.2010 г. до 02.2020 г. – Член на Адвокатска колегия - гр. Перник;

от 07.2010 г. до 04.2020 г. – Регистриран професионален представител по
индустриална собственост.
Писмени препоръки:

2010 г. – от директора на дирекция „Правно осигуряване и спорове“ в Патентно
ведомство на РБ

2016 г. – от Д-р. Георги Саракинов

2016 г. – от Доц. Д-р. Божанка Неделчева

2021 г. – от Проф. Д-р. Арх. Росица Никифорова

2021 г. – от Проф. Д-р. Симеон Тасев
Награди и отличия:

Отличен от престижното издание за адвокати от цял свят Legal 500 EMEA 2019
като препоръчан адвокат по интелектуална собственост в България „Politov is singled out as ‘one of the leading lawyers in the field’ and provides ‘useful and
on-point advice on copyright issues’.
Приложения:
- Препоръки - 5 бр.;
- Удостоверения за професионална квалификация и от обучения - 6 бр.
- Дипломи за висше образование – 2 бр.
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