
 
 

  НАГРАДИТЕ „ЕВРИКА”  за 2017 година 
 
     На 29 януари 2018 г. от 18.00 часа в НДК, Ресторант „Лаура“ /бивш 
ресторант „Форум“, до вход А4/  се състоя  награждаването  на лауреатите на 
наградите на Фондация „Еврика” за 2017 г. за постижения в науката и за най-добър 
млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за двадесет и осми 
пореден път за млад мениджър, двадесет и седми за млад фермер и млад изобретател и 
двадесет и втори за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните 
значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за 
постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати 
в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели 
стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко 
популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на 
тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. 
Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-
възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от 
обществени и стопански организации, научни звена и университети, от 
неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от 
специализирани комисии във всяка област.  
 
 
Наградите „ЕВРИКА” 2017  са присъдени : 
 
ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА – на Мая Юриева Хаджиева 
 
      Мая Хаджиева е родена през 1984 г. в град Девин. Завършва бакалавърска 
степен по биотехнологии  в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2011г. се дипломира в 
магистърската програма „Невронауки“ в Otto-von-Guericke University в Магдебург, 
Германия. От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант по специалност „Имунология“ в 
Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ на БАН. По време на обучението 
си в Германия, Мая Хаджиева работи две години като асистент последователно в 
Института по биология и Института по невропатология. По време на работата си по 
дисертацията специализира в Лабораторията по имунопатология и терапевтична 
имунопревенция в Centre de Recherche des Cordeliers в Париж. От месец февруари    
2017 г. е експерт по анализ и дизайн в НТА ЕООД  и прави оценки на здравни 
технологии. Научната продукция на д-р Мая Хаджиева е впечатляваща. Във връзка с 
дисертационния труд тя е представила 5 публикации в реферирани списания, от които 4 
са в авторитетни международни списания с импакт-фактор. В три от статиите е първи 
автор. Взела е участие с доклади и презентации в 10 международни и български научни 
форуми. Въпреки, че всички публикации са от последните две години, вече има 8 
цитирания. Д-р Хаджиева е убедена, че младите учени и докторанти трябва максимално 
да се възползват от възможностите, които предоставят  европейски научни дружества 
за стимулиране на транснационалното научно сътрудничество и обучение. Тя е 
спечелила две международни стипендии от Европейското дружество по имунология 
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през 2015 г. и Европейското дружество по биохимия през 2016 г. Носител е и на 
наградата на Фондация „Акад. Проф. д-р Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад 
микробиолог за 2015 г.  
 Мая Хаджиева получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюзът 
на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Антитела с 
индуцирана полиспецифичност”. 

Дисертационният труд на д-р Мая Хаджиева е изработен и представен  
професионално и с необходимата научна компетентност.  Направените изследвания са 
в сферата на имунологията и допринасят за по-детайлното разбиране на механизма на 
един неотдавна описан феномен при антителата, наречен индуцирана 
полиспецифичност. Антителата са основните разпознаващи молекули, които се 
синтезират от специфични клетки на имунната система и участват в отстраняването на 
патогени. Повечето от тези антитела са моноспецифични - т.е. могат да разпознават 
само една чужда молекула. Има и антитела, обаче, които са в състояние да разпознават 
различни молекули - те са полиспецифични.  В организма на всеки човек съществуват 
антитела, които могат да бъдат превърнати от моноспецифични в полиспецифични. 
Основната цел на дисертационния труд е да се анализира индуцираната от хем и 
феройони полиспецифичност на антитела от два класа - IgE и IgG,  както и да се 
изяснят механизмите й. Въз основа на получените резултати, д-р Хаджиева е успяла да 
създаде работна хипотеза за физиологичната роля на индуцираните полиспецифични 
антитела като допълнителен механизъм, по който системата на вродения имунитет 
реагира към непознати патогени. Тя показва за първи път, че хемът има способността 
да индуцира  полиспецифичност на антитела от IgE клас. Индуцирането на 
допълнителна полиспецифичност на интравенозни имуноглобулинови (ИВИг) 
препарати води до усилено свързване с медиатори на възпалението. Затова, от 
клинична гледна точка, модифицирането на имуноглобулинови препарати без 
индуциране на автореактивност е от безспoрен интерес за производството на нова 
генерация имуноглобулинови препарати. Получените от д-р Хаджиева резултати за 
индуциране на полиспецифичност при IgG антителата могат да се използват успешно за 
характеризиране на индивидуалния имуноглобулинов репертоар за целите на 
персонализираната медицина.  

Научният ръководител и рецензентите оценяват високо и по достойнство 
дисертационния труд на д-р Мая Хаджиева. Неговата актуалност, използваните 
съвременни методи, получените резултати и приноси, както и изследователските 
умения на д-р Хаджиева са убедителен пример за последователна и целенасочена 
работа за изграждането и развитието на перспективни учени в областта на  
имунологията.  
 
 
ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ – на Георги Костов Баев 
 
 Георги Баев е роден през 1986 г. в гр. Велико Търново. През 2009 г. придобива 
бакалавърска степен по специалност „Социални дейности“ на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, а през 2012 г. се дипломира като магистър в Националния военен 
университет „Васил Левски“, специалност „Административна и информационна 
сигурност“. От 2013 г. до 2015 г. е докторант в НВУ „Васил Левски“ с тема на 
докторантурата „Изследване на възможностите на сателитния мониторинг за 
управление на екологичната сигурност“.  

Георги Баев започва професионалната си дейност през 2013 г. като асистент в 
Института за научноизследователска и иновационна дейност, а понастоящем е главен 
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асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ „Васил Левски“. 
Притежава отлични комуникационни умения, които му помагат да ръководи големи 
екипи и координацията между тях в натоварена и стресова социална и професионална 
среда. Георги Баев е завършил четири специализирани научни курсове, организирани 
от Европейската космическа агенция и НВУ „Васил Левски“. Ръководител е на 
университетски кръжок по космически интереси „Space Division“, който включва 
обучаеми с изявен научен интерес в сферата на космическите изследвания. Той е: 
факултетен ръководител на Център по стандартизация  и отговаря за получаване и 
разпространение на ISO и български държавни стандарти в университета; ръководител 
на система за управление на качеството в катедра „Национална и регионална 
сигурност“ на НВУ; експерт в Технически комитет към Българския институт за 
стандартизация за съгласуване и приемане на български и международни ISO/БДС 
стандарти в направление „Сигурност на обществото и гражданите“; експерт в работна 
група към МОН за изработване и приемане на работна програма в направление 
„Космос“ по програмата за научни изследвания Хоризонт’2020; член на работна група 
„Космическа политика“ към Министерски съвет. Георги Баев е автор и съавтор на 7 
научни публикации в специализирани издания. 
 Наградата „Еврика“ се присъжда на Георги Баев като съавтор на изобретението 
„Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда“, регистрирано като 
патент в Националното патентното ведомство на Република България. С това 
изобретение е създаден сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, 
съдържащ спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно 
изображение. Той се състои от светозащитна бленда, плоско сканиращо огледало, 
еталонен източник, отражателна призма, вдлъбнати огледала, плоски огледала, входна 
диафрагма, дифракционна решетка, обективи, изходна диафрагма, сензори, 
интерференчен филтър, оптична леща, микропроцесорна система, аналого-цифрови 
преобразуватели, стъпкови електродвигатели, зъбна предавка, фотоелектрични 
преобразуватели ъгъл-код, механичен блок и подвижен носач. Предимствата на 
изобретението са: повишената точност; по-малки маса, габарити и енергопотребление; 
повишени пространства и времева разделителна способност; бързодействие; подобрена 
надеждност и увеличен обем на полезната информация. Приложението на 
изобретението е при дистанционните сателитни изследвания на околната среда.  
 
 
ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР –  на  Евгения Константинова Пеева-Кирова 
                                                   
   Евгения Пеева-Кирова е родена през 1985 г. Завършила е  Американския колеж 
в София с отличен успех, а след това  придобива бакалавърска степен по специалност 
„Икономика, политология и социология“ от Харвардския университет, САЩ. В 
дипломната си работа изследва факторите за успеха на промените в университетското 
образование в Централна и Източна Европа след 1989 г. През 2016 г. Евгения Пеева-
Кирова получава магистърска степен по „Образователен мениджмънт“ от Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“. Започва професионалната си кариера през 2006 г. 
като изследовател-асистент в Център за публично лидерство към Харвардското 
училище по политика  и стажант в Център за внедряване на публични политики в 
подкрепа на равенството и развитието. От 2007 г. е основател и член на борда на 
Фондация „Стъпка за България“. От 2008 г. до 2010 г. работи като бизнес консултант в 
международната компания McKinsey&Company, където съветва водещи фирми и 
организации в различни сектори – от технология и фармация до индустриална 
електроника и нестопанска дейност. От 2010 г. до сега е изпълнителен директор на 
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Фондация „Заедно в час“. Евгения Пеева-Кирова е твърдо убедена, че най-голямо 
значение  има чрез работата й да помага на хората да бъдат по-знаещи, по-можещи и 
по-щастливи. Участва активно в работата на управителните съвети на: Обществения 
съвет към Министъра на образованието; Американския колеж в София; Харвардския 
клуб в България; Фондация „Мечти в действие“; Фондация „Артес Либералес“ и др.  

Работата на Евгения Пеева-Кирова по създаването и последващото развитие на 
„Заедно в час“ й предоставя възможност да допринася  за устойчивото развитие на 
България чрез дългосрочна промяна на националната образователна система. 
Първоначалният екип, с който започва работа е от  8 души – днес те са 38. До сега от 
фондацията са привлечени  над 330 млади професионалисти от различни сфери, които 
работят в образованието и са с принос за позитивната промяна в него. От завършилите 
програмата за млади учители-лидери над 160 души, над 70 % продължават  работа в 
образованието като учители, директори на училища, социални предприемачи, 
професионалисти в гражданския сектор и бизнеса. Под ръководството на Евгения 
Пеева-Кирова „Заедно в час“ разширява обхвата си и към момента 164 учители 
преподават в 80 училища в 12 региона на страната. Годишният оперативен отчет на 
организацията за  2017 г. надхвърля 3 млн. лв. През последната година, организацията 
на Евгения Пеева-Кирова започна дейност в два нови региона на страната – Велико 
Търново и Плевен. Учители по програмата преподават и във Враца, Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, София-град, София-област и Стара Загора. През 
миналата учебна година учителите по програмата са достигнали до над 9 хиляди 
ученици – с над 2 хиляди повече от предходната.  

Голямата кауза на Евгения Пеева-Кирова е качественото образование в България 
и подкрепата   на талантливи специалисти, избрали учителската професия. През 2017 г. 
за участници са кандидатствала 2 250 души, 119 от които са одобрени. Ежегодно 
„Заедно в час“ организира Лятна академия за ученици от I до XII клас. Целта й е да 
повиши мотивацията за учене на учениците, да подобри подготовката им по 
изучаваните предмети и да им предложи полезни и забавни занимания през  лятната 
ваканция.  

През 2017 г. Евгения Пеева-Кирова успешно преведе „Заедно в час“ през 
сериозна вътрешна трансформация – преструктуриране и промяна на културата на 
работа между мениджърите. Тя активно подкрепя и мотивира участниците  в екипа към 
развитие на нови вътрешни структури за професионално развитие и обучение на 
членовете на организацията. Благодарение на иновациите, които „Заедно в час“ създава 
и въвежда, както и на доброто партньорство с местните образователни институции, 
организацията има лидерска роля сред 17-те европейски партньори в мрежата на Teach 
For All. Усилията на Евгения Пеева-Кирова водят  и до устойчиво фондонабиране и 
привличане на нови инвеститори и донори към дейността на „Заедно в час“. Тя активно 
подкрепя развитието на възпитаници на програмата, които се реализират като социални 
предприемачи. Усилията на Евгения Пеева- Кирова  са фокусирани върху изграждане 
на стратегически, дългосрочни партньорства с организации и хора на ниво държавно 
управление, бизнес, професионални съюзи. Ръководената от нея организация е водещ 
партньор на проект „NEWTT – Нов път за нови таланти в преподаването“ и 
координатор на проекта от страна на българския консорциум. Проектът се финансира 
от Европейската комисия по програма Еразъм+ и се осъществява едновременно в 
България, Латвия, Австрия, Румъния и Испания в периода 2016 – 2019 г. и има за цел да 
апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище 
на нови педагогически специалисти.  

Професионалните успехи на Евгения Пеева-Кирова са отличавани през годините 
от редица външни организации. Сред тях са: награда в конкурса „Жена на годината“ в 
категория „Общество“ през 2012 г.; място в класацията за млади лидери на Forbes 
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България „30 под 30“ през 2013 г.; отличие в проекта на Дарик Радио „40 до 40“ през 
2014 г.; отличие в конкурса New Europe 100 innovators през 2014 г.; отличие „Изгряващ 
талант“ на „Форум на жените за икономика и общество“ през 2016 г.; първо място в 
класацията „Новатори в образованието“ през 2016 г.  

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад 
мениджър на 2017 година на Евгения Пеева-Кирова за значими и устойчиви 
резултати чрез  каузата „Заедно в час“ за развитие на положителни промени в 
българското образование; за успешно системно обединяване на усилията на хора, 
екипи и организации в името на подобряване на българското училище; за 
доказани лидерски умения, за мотивиране на хора и екипи и за  изграждане на 
успешни партньорства.  
 

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Иван 
Стоянов Георгиев – регионален мениджър на Starbucks България – за целенасочено 
възходящо кариерно развитие в динамичен бранш; ориентация към резултати и високи 
постижения в бизнеса; развитие на клиентска ориентация и иновативност в 
осъществяване на основни мениджърски функции. 
 
ЗА МЛАД ФЕРМЕР -  на Райна Владимирова Бонева 
          
     Райна Бонева е родена през 1989 г. в гр. Добрич. Средното си образование 
завършва в Каварна с отличен успех. Има бакалавърска степен по специалност 
„Агрономство“ и магистърска степен по „Аграрен мениджмънт“ от Техническия 
университет във Варна. По време на следването си е участвала в  студентски научни 
сесии и е печелила призови места  с изнесените доклади и постери. Изнасяла е лекции в 
областта на земеделието в международни младежки форуми и  на  семинари в 
Лесотехническия университет в София. Била е председател на Сдружението на младите 
фермери за област Добрич и е член на Асоциацията на българските фермери.  

Райна Бонева е фермер от 10 години, но е израснала със създаването и 
развитието на семейната земеделска фирма. Винаги е била опора на родителите си и те 
са й се доверявали и са й поверявали отговорни задачи. Знанията си по земеделие е 
събирала по време на целия си съзнателен живот и те са част от семейната култура и 
традиции на трудолюбие, мъдрост, любознателност и висок дух.  

С натрупаните знания и умения Райна Бонева вече успешно ръководи и развива 
семейната земеделска фирма, чиято основна дейност е стопанисване и арендоване на 
земеделска земя за  зърнопроизводство на висококачествени зърнено-житни и зърнено-
бобови култури и последващата им реализация. Обслужването на земеделското 
производство е обезпечено от модерна  селскостопанска техника от водещи световни 
производители. Всички селскостопански машини в стопанството са оборудвани със 
система за следене с автопилот и GPS навигация, за да се гарантира оптимизацията на 
работния процес и с грижа за оператора на машината. Райна Бонева притежава 
свидетелства за правоспособност, които й позволяват да работи самостоятелно и 
управлява колесни и верижни трактори, самоходна специализирана и специална 
земеделска техника и агрегатираните към тях работни машини.  

Годишният добив на продукция през последната година е както следва:   
пшеница – 4 434,140 тона; царевица – 4 302,960 тона; леща – 170,800 тона и е на обща 
стойност 2 465 хил. лв. Тя се реализира безпроблемно и приоритетно на вътрешния 
пазар, защото се отличава с високо качество и добри показатели. В търговската мрежа 
може да се намери селектирана линия от бобови култури, произведени от стопанството 
на Райна Бонева.  Постоянно заетите лица са 16 човека, които сезонно се увеличават  до 
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70 човека. За последната стопанска година размерът на плащанията към 
арендодателите е достигнал 100 лв./дка. На тези средства разчитат около 120 семейства. 
Ръководената от Райна Бонева земеделска фирма обработва над 13 000 дка земя в 
региона на село Белгун, община Каварна, от която 50 % собствена, а останалата наета 
под дългосрочна аренда.  

Райна Бонева се стреми да повишава конкурентноспособността  на  фирмата 
чрез внедряване на иновации и системи за управление на качеството. Благодарение на 
правилното сейтбообращение и агротехника снижава до минимум торенето с 
минерални торове и намалява ползването на препарати за растителна защита. Основен 
принцип в работата на Райна Бонева е да се пази почвеното плодородие и структура и 
най-вече почвената влага и прилага повече механични обработки пред химическите  
третирания. Фирмата има издадени сертификати за качество по системата на НАССР и 
ISO 9001:2000 в Кьолн, Германия. 

През 2011 г., по време на следването си в специалност „Агрономство“, Райна 
Бонева проявява засилен интерес към древната култура лимец и след поредица от 
научни изследвания, лабораторни анализи и публикации започва да отглежда лимец  
като биокултура.  Засява зърното на земя, която не е обработвана в продължение на 20 
години, добре структурирана и чиста от тежки метали и пестициди.  

Райна Бонева дава личен пример и приобщава всички от фирмата за участие в 
редица социално отговорни дейности, насочени към служителите си, околната среда и 
обществото. Показателни в това отношение са превенцията и грижата за здравето на 
работниците, за техния бит и култура.  

Фирмата на Райна Бонева е ангажирана в подкрепа на училища, болници, църкви 
и читалища в региона. От екологична гледна точка спазва добрите земеделски 
практики, обединява съмишленици и се бори против унищожаването на плодородните 
добруджански земи, срещу изграждането на ветроенергийни паркове и добива на 
шистов и въглищен газ, които ги разрушават.  

За Райна Бонева фермерството е много сложна професия, съчетаваща в себе си 
множество знания и умения, които се градят цял живот. Понятието фермер не е етикет, 
а звание и трябва да се заслужи. Голямата й амбиция е чрез новите технологии и 
иновативни достижения да успее да постигне пазарно и продуктово развитие и 
превърне фирмата в образец за модерно селско стопанство.  

  
 В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне се 
награждават: Галина Стоянова Петкова – земеделски производител от с. Мало 
Конаре, община Пазарджик и Красен Мариянов Топалов – пчелар, земеделски 
производител от гр. Търговище. 
  
За допълнителна информация: (02) 9813799; 9815483; 9815181; office@evrika.org; 
http://www.evrika.org/  


