
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИНСТИТУТ  
ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР



Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ)  
(https://iiptt.unwe.bg/, https://www.facebook.com/iiptt ) на УНСС е звено на национално ниво, което под-
готвя кадри в областта на интелектуалната собственост като предлага обучение за придоби-
ване на бакалавърска и магистърска степен по две специалности: „Интелектуална собственост 
и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“.

СПЕЦИАЛНОСТ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИЗНЕС

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е ориентирана към подготовката на 
специалисти, които чрез познанията си в областта на интелектуалната собственост и тех-
нологичния трансфер, да осигурят устойчивост и конкурентоспособност на организациите и 
институциите, в които работят. Обучението се осъществява съвместно с представители 
на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална собственост 
(СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелекту-
ална собственост (СЕСИС/EUIPO). Студентите в специалността могат да се възползват от 
множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация 
чрез развити стажантски програми на национално и регионално ниво, една от които е Pan EU 
Seal Project на ЕПВ/ЕPO.

Цели на обучението 

Целите на обучението са следните:

• да се усвоят умения за идентифициране на обектите на интелектуална собственост;
• да се усвоят знания и умения за възможностите за закрила на технологичните и 

иновационни решения като обекти на интелектуална собственост;



• да се усвоят знания за различните бизнес модели за създаване и управление на обекти на 
интелектуална собственост и умения за избора на тези от тях, които да допринесат 
за постигане на максимален икономически ефект от използването им;

• да се разкрие икономическата значимост на интелектуална собственост в културата 
за реализация на успешни бизнес стратегии и за запазване на културно-историческото 
наследство и национална идентичност;

• да се разкрие икономическата значимост на интелектуалната собственост в 
индустрията при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии за 
иновативност, за фирмена идентичност и диференциация.

СПЕЦИАЛНОСТ ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ е ориентирана към подготовката на специа-
листи, които чрез познанията си в областта на творческите индустрии, интелектуалната 
собственост и технологичния трансфер, да осигурят устойчивост и конкурентоспособност 
на организациите и институциите, в които работят. Обучението се осъществява съвмест-
но с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелек-
туална собственост (СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата 
на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). Студентите в специалността могат да 
се възползват от множество възможности за придобиване на практически опит и професио-
нална реализация чрез развити стажантски програми на национално и регионално ниво, една 
от които е Pan EU Seal Project на ЕПВ/ЕPO.

Цели на обучението

Основните цели на обучението са:

• да се усвоят умения за идентифициране на обектите на интелектуална собственост в 
творческите индустрии;

• да се усвоят знания и умения за възможностите за закрила на продуктите на 
творческите индустрии чрез системата на интелектуалната собственост; 

• да се усвоят знания за различните бизнес модели за създаване и управление на творчески 
продукти, обект на интелектуална собственост и умения за избора на тези от тях, 
които да допринесат за постигане на максимален икономически ефект от използването 
им;

• да се разкрие икономическата значимост на интелектуална собственост в културата 
за реализация на успешни бизнес стратегии и за запазване на културно-историческото 
наследство и национална идентичност.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ИИСТТ

Студентите, завършили специалностите, могат да се реализират като:

• Експерти в Патентно ведомство на Р. България;
• Експерти в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК);
• Експерти в Комисия за защита на потребителите (КЗП);
• Експерти в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разузнаване и разследване);



• Заемащи длъжности в организации за колективно управление на права, сред които 
Музикаутор, Профон, Артистаутор, Филмаутор и др.;

• ГДБОП;
• Експерти в Министерство на културата;
• Експерти в Министерство на икономиката;
• Да упражняват свободната професия - Представител по индустриална собственост 

(ПИС), след полагане на изпит пред ПВ;
• Експерти в отделите по интелектуална собственост на различни компании;
• Експерти в кантори, специализирани в областта на интелектуалната собственост;
• Служители в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие 

на икономическата престъпност“;
• Служители в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, специализиран 

отдел “Киберпрестъпност“;
• Вещи лица, оценители (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната 

служба);
• Посредници по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на 

интелектуална собственост;
• и много други.

ПОВЕЧЕ ЗА ИИСТТ

ИИСТТ е с близо 30-годишен опит и работи в тясно сътрудничество със Световната 
организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна 
магистърска програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска 
програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуал-
на собственост (СЕСИС/EUIPO). ИИСТТ развива научноизследователска дейност и подпомага 
бизнеса и държавното управление по въпросите на интелектуалната собственост и техноло-
гичния трансфер. ИИСТТ предлага и множество възможности за придобиване на практически 
опит и професионална реализация чрез развити стажантски програми на национално и регио-
нално ниво, една от които е Pan EU Seal Project на ЕПВ/ЕPO (линк към сайта).

Един от акцентите в работата на ИИСТТ е научно-изследователско подпомагане тран-
сформацията на националната икономика в иновативна икономика посредством индустриа-
лизиране на резултатите в науката в иновативни продукти на бизнеса. Работим за разпрос-
транението на знанията по интелектуална собственост чрез наука и обучение, подготовка на 
кадри в областта, предоставяне на качествена експертиза за закрила на иновативните реше-
ния като интелектуалната собственост, техният технологичен трансфер за внедряването 
и производството им от предприятията. ИИСТТ функционира в сътрудничество с Патент-
но ведомство на Р България, Изпълнителната агенция за насърчаване развитието на МСП 
(ИАНМСП), София Тех Парк, Фонд Мениджър на финансови инструменти в България, Българска-
та търговско-промишлена палата (БТПП), българските университети и БАН. Академичният 
състав участва експертно в разработването на стратегически документи и изследвания от 
национално значение в областта на образованието, икономиката и културата.

За контакти: silvia.todorova@unwe.bg; a.aleksandrov@unwe.bg 
Тел.: 02 8195 603; 02 8195 397

https://iiptt.unwe.bg/


