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Петър Статев – професионална биография

Предприемач, Бизнес ангел, Ментор в сферата на
ИКТ

Образование
1972 г. - 1976 г. – Математическа гимназия гр. Добрич,
златен медал
1978 г. – 1983 г. – ТУ София, Факултет
Радиоелектроника, Магистър „Телекомуникации“; златен
медал; Дипломната ми работа „Система за
дистанционен контрол на цифрови регенератори за
системи PCM 30” е въведена в редовно производство в
завод „Кл. Ворошилов“.
1995 г. – 1997 г. - НБУ, Съвместна програма по
„Ефективен мениджмънт“ по методология и материали
на Open University, UK.
2003 г. – Европейски Софтуерен Институт, Билбао,
Испания; курс по „Системи за контрол на качеството при
създаване на софтуер“.
Обществен сектор:
2019 – Председател на сдружение PetaScacle
Supercomputer Bulgaria, awarded by EC to build first Peta
Scale Supercomputer in Bulgaria
2018 – Съосновател и съпредседател на Цифров
Иновационен Хъб – България Дигитех 4.0 https://industry4bg.com
2014 – Съосновател и член на УС на Дигиталната
национална коалиция - https://www.digitalalliance.bg
2005 – Съосновател и Председател на УС на Фондация
“Клъстер за Информационни и комуникационни
технологии” – www.ictcluster.bg
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2001 – Съучредител на Българската Асоциация на
Софтуерните Фирми - http://www.basscom.org водеща
професионална организация на фирмите развиващи
собствени продукти в сферата на ИТ.
Бизнес:
1983 г. – 1986 г. – Институт по Радиоелектроника – н.с.
II-ра степен, секция „Автоматизация на проектирането“;
с постановление на МС цялото направление „Цифрови
уплътнителни системи“ е прехвърлено в Институт по
Съобщителна Промишленост.
1987 г. – 1990 г. – Институт по Съобщителна
Промишленост – н.с. I-ва степен, р-л на секция
„Цифрови съгласуващи системи“
1990 – Съосновател, член на УС и Изп. Директор на
Смартком България, Смартком Турция, Смартком
Англия - фирми от българската група Смартком - водещ
системен интегратор в професионалните
телекомуникации, производител на оборудване и
решения – www.smartcom.bg
2015 – Член на УС на Сирма Груп Холдинг www.sirma.com , водеща софтуерна група фирми
работещи в областта на големи данни, изкуствен
интелект, центрове за данни, и др.
2015 – Съосновател и Председател на УС на Барин
Спортс АД - http://barinsports.com , първата в Европа
фирма конструираща и произвеждаща системи за
контрол на физическото състояние в професионалния
спорт.
2018 – Председател на Надзорния съвет на София Тех
Парк – www.sofiatech.bg , първия български научнотехнологичен парк, целящ преодоляване на
„разделението“ между бизнес и академия, подкрепа и
осъществяване на технологичен трансфер, иновации и
предприемачество.
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ЕС
2013 – 2016 Зам. председател на Общото събрание на
Европейския Институт за Стандарти в
Телекомуникациите – http://www.etsi.org/
2014 – Експерт по програма H2020: SME / FTI / Invest
Horizon programs
Инвеститор
Бизнес ангел с инвестиции в първите интернет и VoIP
оператори, Центрове за обслужване на клиенти с
разпределена структура, високо – технологични
приложения за професионален спорт, IoT в земеделието
и здравеопазването.
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