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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БУРГАС“ 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА УЧАСТНИЦИ 

ОТ ОБЛАСТ БУРГАС В ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА И В 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАКАТ ПРЕЗ 2018 - 2019 ГОДИНА 

 

 

На 14 май 2019 г. на тържествена церемония в сградата на Областна администрация Бургас 

областният управител г-н Вълчо Чолаков връчи грамоти на 21 ученици от област Бургас, от които 18 

са класирани на втория етап от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, вкл. 

трима на престижното трето място и трима  на седмо място в Националния кръг на Международния 

конкурс за статистически плакат. Грамоти получиха също и менторите на отборите, и директорите 

на учебните заведения, чийто възпитаници са наградени, а именно:  

 Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр. Бургас - два 

отбора с двама ментори; 

 Професионална търговска гимназия - гр. Бургас - три отбора с един ментор; 

 Общински детски комплекс - гр. Средец - два отбора с един ментор. 
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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БУРГАС“ 

На всички участници бяха връчени грамоти, както и подаръчни комплекти от името на 

председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски. Класираните на трето място бяха уведомени, че от 

Националния статистически институт за тях са предвидени допълнителни награди: 

- За ментора - 100 лв. и ваучер на стойност 300 лв.; 

- За учениците - ваучер на стойност 300 лв. за всеки член на отбора,  

който ще им бъде връчен на тържеството по случай Деня на статистиката в България - 25 юни,  в гр. 

София. 

Целта на инициативите беше да се повиши статистическата култура на учениците, да се 

провокира интересът към статистическите изследвания, да се развият умения за работа в екип, 

интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за 

представянето им. 

 

 
 

На церемонията присъстваха проф. д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител 

на област Бургас, инж. Роза Желева, директор на ПМГЕЕ - гр. Бургас, г-н Павел Чепов, директор на 

ПТГ - гр. Бургас, г-н Лазар Налбантов директор на ОДК - гр. Средец, г-жа Калина Казанджиева, 

директор на ТСБ - Югоизток, г-жа Дочка Камбурова, началник на отдел „Статистически 

изследвания“ – Бургас, и други. 

Г-н Вълчо Чолаков даде висока оценка както на представянето на отборите от област Бургас, 

така и на дейността на ТСБ - Югоизток за популяризиране на статистиката в областта. 
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