Състав на
постоянен Подкомитет „Научни изследвания и технологично
развитие” към Комитет за наблюдение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
/съгласно Заповед № РД 09-5372 от 09.10.2017 г./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. Иван Димов – заместник-министър на образованието и науката
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката
ЧЛЕНОВЕ:
1.

Кирил Гератлиев – и.д. главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) и ръководител на
Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2020-2014 г. (ОП НОИР), Министерство на образованието и науката (МОН)
(председател на КН ОП НОИР)

2.

Милена Дамянова – директор на дирекция „Наука“, МОН

3.

Мария Фъртунова – директор на дирекция „Висше образование“, МОН

4.

Светомира Калоянова – и.д. заместник главен директор на ГД СФМОП

5.

Цветана Герджикова – и.д. заместник главен директор на ГД СФМОП и началник
на отдел „Програмиране и договаряне“ в ГД СФМОП, МОН

6.

Методий Киров – началник на отдел „Наблюдение и оценка“ в ГД СФМОП, МОН

7.

Ивелина Пенева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), Министерство на икономиката (МИ) и
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020
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8.

доц. д-р инж. Стефка Приставова – заместник ректор на Международно
сътрудничество и проекти при Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ –
София, представител на Съвета на ректорите на висшите училища в Република
България (член на КН ОП НОИР)

9.

доц. д-р Виолета Божанова – Селскостопанската академия (член на КН ОП НОИР)

10. чл.-кор. Николай Милошев – заместник-председател на БАН, представител на
академичната общност (член на КН ОП НОИР)
11. чл.-кор. Константин Хаджииванов – заместник-председател на Българска
академия на науките (член на КН ОП НОИР)
12. чл.-кор. проф. дбн Румен Панков – заместник-ректор по научноизследователска и
проектна дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
13. проф. дтн. инж. Георги Михов – ректор на Технически университет – София
14. проф. д-р Виктор Златков, дм – ректор на Медицинския университет – София
15. доц. д-р инж. Николай Карев – Химикотехнологичен и металургичен университет
– София
16. проф. Анета Караиванова – Институт по информационни и комуникационни
технологии, БАН
17. доц. д-р Ива Угринова-Златкова – директор на Института по молекулярна
биология „Р. Цанев“, БАН
18. доц. д-р Нели Косева – директор на Института по полимери, БАН
19. доц. д-р Детелина Игнатова – организатор на проектната и стопанска дейност в
Института по механика, БАН
20. проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България
21. проф. дхн Георги Вайсилов – заместник-председател на ИС на Фонд „Научни
изследвания“
22. доц. Юрий Кълвачев – представител на Хумболтовия съюз в България
23. Павлина Иванова – председател на Управителния съвет на Асоциация на
докторантите в България
24. проф. д-р Милен Балтов – представител на Асоциацията на частните висши
училища в България, заместник-ректор по научноизследователска дейност и
международно сътрудничество на БСУ
25. акад. проф. дхн Александър Попов – председател на ГИС-Трансфер Център
26. Елена Минчева – главен сътрудник по УЕПП в отдел „Наблюдение и анализ“,
дирекция

„Централно

координационно

звено“

към

Администрацията

на

Министерски съвет
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27. Лидия Атева – началник на отдел „Методология, наблюдение и координация на
държавните помощи“, Министерство на финансите
28. доц. д-р Николай Проданов – представител на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България
29. Радка Стаменова – член на УС и на ИС на Българска търговско-промишлена палата
30. Румен Радев – заместник-председател на УС на Асоциация на индустриалния
капитал в България
31. доц. дтн инж. Николай Николов – Технически университет – София, представител
на Българска стопанска камара
32. Екатерина Рибарова – Научен секретар на Институт за социални и синдикални
изследвания, представител на Конфедерация на независимите синдикати в България
33. Валери Апостолов – председател на Национален браншов синдикат „Висше
образование“, представител на Конфедерация на труда „Подкрепа“
34. доц. Мая Божилова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Министерство
на отбраната
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