
Състав  на  Комисията,  гласуван  от  ОС  на  Съвета  по 
иновации  и  развитие  на  технологиите  при  БТПП, 
проведено на 08.12.2015 г.:

1.Председател:  Акад.  Никола  Съботинов  –  съпредседател  на  Съвета  по 
иновации и развитие на технологиите при БТПП и бивш председател на 
БАН

2.Първи  зам.председател:  чл.кор.Николай  Милошев,  зам.председател  на 
БАН  и  и.д.директор  на Единен  център  за  иновации  на  Българската 
академия на науките – нов член, определен от председателя на БАН

3.Зам.председател:  Георги  Гушлеков  –  председател  на  Асоциацията  по 
иновативно развитие, член на Бюрото на Съвета по иновации и развитие 
на технологиите при БТПП

членове:
4.Анна Пресолска - Представител на Банка ДСК, зам.директор Кредитиране 

на МСП в ЦУ на Банка ДСК; - нов член, определен от УС на Банка ДСК 
5.Станислав Ангелов – директор в Изпълнителната агенция за насърчаване 

на малките и средните предприятия;  нов член, определен от ИАНМСП
6.проф. Иван Кралов – заместник-ректор по научна и приложна дейност на 

Техническия  университет,  София;  член  на  Бюрото  на  Съвета  по 
иновации и развитие на технологиите при БТПП

7.проф.  Румен  Николов  – ръководител  на  катедра  „Компютърни  науки” в 
УНИБИТ;  член  на  Бюрото  на  Съвета  по  иновации  и  развитие  на 
технологиите при БТПП

8.проф.Костадин  Костадинов  –  ръководител  на  секция  в  Института  по 
механика при  БАН,  зам.министър  на образованието и науката, член на 
Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП; 
заместващ  член  в  комисията  –  доц.Георги  Райчевски,  програмен 
директор  в  ГИС  ТРАНСФЕР  ЦЕНТЪР,  заместващ  член  на  Бюрото  на 
Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

9.Йосиф  Аврамов  –  съпредседател  на  Съвета  по  иновации  и  развитие  на 
технологиите  при  БТПП,  финансово-инвестиционен  консултант, 
председател  на  УС  на  Консултантски  център  по  европейски  програми 
„Люлин“, член на УС на БТПП

10.Мария  Стефанова,  изпълнителен  секретар  на  Съвета  по  иновации  и 
развитие  на  технологиите  при  БТПП,  управител  на  ЦЕНТЪР  ЗА 
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР – ГЛОБАЛ, нов член


