
ЦИФРИ И ФАКТИ  

ЗА ИЗМИНАЛИТЕ 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” 

(Справка) 

 

 

 І. Кратка история в числа: 

 - предоставени стипендии и добавки към стипендии на 2 445 ученици и студенти; 

 - предоставена финансова помощ за участие в международни научни форуми и 

специализации зад граница на 1223 млади учени, специалисти и студенти; 

 - организирани и подкрепени 571 изяви за деца и младежи в областите на науката, 

техниката и технологиите; 

 - осигурена финансова помощ за 668 изследователски проекта на млади учени и 

техните колективи; 

 - участие в осъществяването на 139 проекта за подобряване на материално-

техническата база в училища, университети, неправителствени организации и клубове за 

развитие на дейности за наука и техника; 

 - реализирани 327 проекта за популяризация на научно-технически знания и 

информационно осигуряване, вкл. Специализирани рубрики за младите в науката и 

техниката в медиите; 

 - подкрепени са 78 стопански инициативи на млади хора (вкл. рискови иновации); 

 - осъществени са 137 проекта в областта на младежкото международно научно-

техническо сътрудничество; 

 - участие и подкрепа на други 3 168 инициативи и проекти за откриване, развитие и 

стимулиране на млади таланти в областта на науката, техниката и технологиите. 

 

 ІІ. Реализирани значими проекти: 

 - „Клубове за наука и техника за ученици” – за създаване на модели за 

организиране на ученически клубове за наука и техника в училища от различен тип и 

извънучилищни учреждения и подготовка за самостоятелна работа на представители на 

клубовете за самоорганизация, за създаване и управление на проекти за набиране на 

средства за тяхното осъществяване; 

 - „Гражданските организации и повишаването на приноса им за по-добро бъдеще 

на талантите в науката и техниката” – за повишаване на компетентността на 

представители на гражданските организации и създаване на предпоставки за разширяване 



на партньорствата между тях и други структури при организирането на дейности с деца и 

младежи с изявени способности в науката и техниката; 

 - „Нови знания – нови възможности” – поредица от дейности с млади хора, които 

се интересуват от наука и техника и вече имат постижения и съвместно с известни 

български учени популяризират постиженията на българската и световна наука и техника 

в училищата; 

 - „Ученически институт по математика и информатика” – участие в неговото 

създаване и функциониране през изминалите 15 години, в провеждането от него 

ученически  конференции и сесии по математика и информатика, летни изследователски 

школи и др.; 

 - Програма „Пътят на децата и младежите към науката” съвместно с БАН и Съюза 

на учените в България (в етап на осъществяване). 

 

 ІІІ. Наградите „ЕВРИКА” – ежегодно се присъждат награди за постижения в 

науката, за млад изобретател, млад мениджър и млад фермер, както следва: 

 - Награда „ЕВРИКА” за млад мениджър се присъжда от 1990 година след 

провеждане на конкурс сред младите мениджъри на възраст до 35 години с доказани 

качества за предприемчивост, комуникативност, аналитично и перспективно мислене, 

креативност и др. Лауреати на тази награда са Саша Безуханова, Иван Радев, Теодор 

Милев, Теодор Захов, Христо Илиев, Павел Езекиев, Петър Додуленски, Елена Маринова, 

Цветелина Николова, Николай Бойков, Светлин Наков и др. 

 - Награда „ЕВРИКА” за млад изобретател се присъжда от 1991 година за създаване 

на изобретения, защитени с патент. Сред носителите на наградата са Любомир Кръстев, 

Атанас Томов, Санка Гатева-Костова, Румен Цончев, Румен Кръстев, Димитър Колев, 

Димитър Николов, доц. Николай Николов, Николай Мирчев, Георги Георгиев и др. 

 - Награда „ЕВРИКА” за постижения в науката се присъжда от 1997 година за 

успешно защитена дисертация с научен принос в областта на природоматематическите, 

техническите, медицинските, селско-стопанските и икономическите науки. Сред нейните 

носители са учените Явор Шопов, Виктор Иванов, Гергана Василева, Кирил Маринов, 

Иванка Цаковска, д-р Роман Романски, Светослав Славчев, Поля Добрева, д-р Развигор 

Дърленски, Деляна Манасиева, Славея Петрова, Марияна Георгиева и др. 

 - Награда „ЕВРИКА” за млад фермер се присъжда от 1991 година за значими 

постижения в селско-стопанското производство. Сред наградените са Владимир Бонев, 

Иван Ковачев, Валентин Василев, Рени Славова, Недко Малчев, Димитър Роглинов, 

Запрян Запрянов, Михаил Минчев, Недялко Статев, Иван Георгиев, Дамян Вътев, Георги 

Йорданов и др. 



 

 ІV. Традиционни дейности и инициативи с голям обществен отзвук: 

 - Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” под 

патронажа на първия български космонавт ген. Георги Иванов. Провежда се ежегодно от 

17 години и всяка година участниците са над хиляда. Само през последната година те са 

1 196 ученици от 8 до 18 години, след които са авторите на 13 идеи за научни и 

технически експерименти, 92 са създали модели и макети на космически обекти, 236 са 

създали произведения на космическа тема с помощта на компютър (рисунки, компютърни 

игри, анимация и уеб базирани творби), 68 са авторите на 82 литературни творби, а 787 са 

художниците, изпратили рисунки на тема „Човекът и космосът”. 

 - Научно-технически състезания по наука и техника, екологични конкурси и 

експедиции „Сребърна” и „Природата – наш дом”, национални състезания по моделизми и 

др., организирани през последните 25 години съвместно  с Националния дворец на децата. 

 - Научно-технически фестивал „Наука на сцената” (съвместно с други организаци). 

 - Студентска олимпиада по математика, студентски научни сесии по химия и по 

природни науки „Еврика”. 

 - Инициативи, свързани с отбелязване на годишнини от рождението на Джон 

Атанасов, изграждането на неговия паметник и номинациите за ежегодната награда на 

негово име. 

 

       ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” 

        


