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Д-р ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА – Адвокат, член на 

Европейски правен институт, лектор в ежегодна лятна 

Академия по Европейско и сравнително частно право 

към ЮФ на Университета в Залцбург, учредител на 

Сдружение „Съвет по нормотворчество“ 
 
 

 

Адв. д-р Христина Георгиева е магистър по „Право“ от 

Университета за национално и световно стопанство (2009г.), 

където паралелно придобива и професионална квалификация по „Банково дело“ (2009г.), а 

през 2020г. – образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 

„Право“, специалност Изобретателско, авторско и патентно право. Дисертационният ѝ труд 

„Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална 

собственост“ се превръща в първото в България цялостно монографично изследване по 

темата, издадено от издателство „Сиела“.  

 

Д-р Георгиева участва в програми и осъществява докторантски и научноизследователски 

мобилности в Юридическите факултети на Университети в Гренобъл (Франция), Залцбург 

(Австрия), Загреб (Хърватия), Любляна (Словения), Мюнхен (Германия), Перуджа 

(Италия), Солун (Гърция), и Университет „Харвард“  (САЩ).  



В процеса на работа по докторската ѝ теза, адв. д-р Георгиева преминава успешно поредица от 

обучения на Световната организация по интелектуална собственост в областта на правната 

закрила на софтуери, търговски марки, дизайни и географски означения.  

 

Била е хоноруван асистент в УНСС по дисциплините: „Търговско право” (2016г.), „Основи 

на правото” - курс, преподаван на английски език (2017г.), и „Право на интелектуалната 

собственост” (2019г.) От 2020г. членува в Европейския правен институт и е лектор в лятна 

Академия по Европейско и сравнително частно право, към Университета в Залцбург, 

Австрия, Академията по европейско частно право и над 30 водещи университета от цял свят. 

Участва в организирането и провеждането на първото Лятно докторантско училище по 

право на УНСС.  

 

Автор е на общо 27 научни публикации - на български и английски език. Адв. д-р Христина 

Георгиева е сред 10-те финалисти на програмата „Най-изявените млади личности на 

България за 2021 г.“ на JCI България и победител в категория „Политически, правни и/или 

държавни въпроси”. През 2020г. е наградена за високи постижения в образованието и 

личностното развитие в национален конкурс „Докторант на годината” на НПСС и 

отличена с приза „Докторант на годината” на УНСС. Тя е и стипендиант на УНСС и ILAC, 

печелейки първо място в конкурс за есе на тема “Copyright Protection and Freedom of 

Expression”. 

 

 


