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Категория А



Когато записах специалност “Статистика и иконометрия” във
висшето учебно завдение, нямах представа какво ме очаква. В
края на обучението си започнах да разбирам и все повече да се
увличам по тази красива наука. Страстта ми към нея се
превърна в начин на живот и за това завърших докторантура по
“Статистика и демография”. Така започнах преподавателската си
кариера в най-големия икономически университет в България.
Към днешна дата имам 10 години опит като преподавател на
студенти, а в последните 2 години и на гимназисти. При
учениците открих изцяло ново лице на статистиката, което ми
доставя несравнимо удоволствие.

Васил Бозев - ментор Мартин Костадинов
11 клас

КАЧЕСТВА
Съобразителност

Подкрепа

Логическа последователност 

ИНТЕРЕСИ

Английски език

КАЧЕСТВА
Критичност

Всеотдайност

Организираност

ИНТЕРЕСИ

Технически умения

Интерпретация на данни

Английски език

НАГРАДИ ОТ
РАБОТА В ЕКИП

Марката и дизайнът в бизнес 
стратегията на фирмата - 1-во място
Innovation in action - 2-ро място
PEN Entrepreneurship Week 2021
Social Media Competition - 2-ро място

Националният кръг от Международния 
конкурс за статистически плакат през 
2020 - 2-ро място и 2021 - 2-ро място

Имам състезателен характер и обичам предизвикателствата.

Инструменти за анализ и визуализация на данни

НАГРАДИ
КАТО МЕНТОР

Аз съм целеустремен, мотивиран към успехи и знания.
Израснал съм в семейство, в което знанията се ценят на

най-високо равнище. През годините съм се занимавал с

множество дейности от спортове до научни дисциплини. 



Аз основавам своите амбиции на постоянство и търпение, 
По инициатива на родителите си, преди 5 години бях
приета в Националната търговско - банкова гимназия.
Преди това усърдно се занимавах с танци и приложно
изкуство, които бяха и намеренията ми за бъдещето ми
развитие. Въпреки това не ми отне много време да
намеря страстта си в икономическите и банковите
дисциплини. Успехите, постигнати в тези области на
науките, се превърнаха в стимула ми, някой ден да се
реализирам като успешна бизнес дама.

Габриела Атанасова
12 клас

Виктор Хекимов
11 клас

КАЧЕСТВА
Критичност

Перфекционизъм 

Целеустременост

ИНТЕРЕСИ

Английски език

PowerPoint

КАЧЕСТВА
Технически умения

Креативно мислене 

ИНТЕРЕСИ

Adobe CC

Cinema 4D

Английски език

НАГРАДИ ОТ
РАБОТА В ЕКИП

PEN ENTREPRENEURSHIP WEEK 2021
SOCIAL MEDIA COMPETITION - 2-ро място
Routes into Languages East - Language 
Leader Award in French

Innovation in action - 2-ро място
Проект по интегративно практическо 

обучение: 3 награди “Най-добър 
презентиращ екип”

Състезание “Ние можем повече” –
1-во място 

изграждайки качествата и уменията си всеки ден. 
Прекарал съм 5 години от образованието си в Англия, 
където обогатих знанията си по английски език и
придобих всеобхватен поглед над теми и обстоятелства, 
благодарение на различната културна среда.



Габриела Атанасова 12 клас

Васил Бозев - ментор

“Статистика” е тайнствена наука. Повечето хора се страхуват от нея, защото не я
разбират и малко са тези, които се заемат с нелеката задача да откриват смисъл
в данните, като правят невидимото - видимо. Понякога е нужна искра от
подходящия ментор, за да се запали огъня в учениците. Аз съумявам да го
правя. Учениците от “DATAPOWER” демонстрират огромния си потенциал и
мотивация както в училище, така и извън него. Това ме кара да бъда убеден, че
Европейската олимпиада по статистика е правилното място за тях.

От малко момиче намирам страст в състезанията, защото ми дават
възможност да преодолея, не само конкуренцията, но и самата себе
си, което е и мотивът ми за участие. Постоянството и голямото ми
желание за развитие, ме вдъхновяват да следвам целите си всеки
ден. Европейската олимпиада ще ми помогне да се докосна до друг,
различен начин на обучение, с който ще доусъвършенствам уменията
си в областта на статистиката.

Очаквах Европейската олимпиада по
статистика да бъде поредното състезание,
което ще развие общата ми култура и
познания, нещо към което ежедневно се
стремя.
Изненада ме, не само, че надминах
собствените си очаквания, но и това, че
статистиката се оказа вълнуващо поле,
изпълнено с изобилие от данни, което ми
отвoри изцяло нов свят.

Очаквах да има по-малко участващи
отбори в олимпиадата.
Изненадаха ме високите резултати,
дошли от всички краища на България
и силната конкуренция на национално
ниво.

Какво очаквах и
какво ме изненада?

Какво очаквах и
какво ме изненада?



Мартин Костадинов 11 клас

Виктор Хекимов 11 клас

Харесвам статистиката и методите на анализ и ги прилагам в
ежедневието си. Високите нива на конкуренция ме мотивират да
давам всичко от себе си и да се развивам. Работата по проекти и
добиването на нови знания се превърна през последните години
в начин на живот за мен. Въпреки непрекъснатото ми присъствие
в състезания от различни сфери, европейската олимпиадата по
статистика заема специално място.

Европейската олимпиада по статистика е най-мащабното състезание, в
което съм участвал досега. Първоначално се двоумях дали да се
включа, но погледнах на нея като поле за нови знания и успехи, които
ще превърна в изкуство. Имам състезателен дух и амбиция за
постижения. Европейската олимпиада по статистика е перфектната
академична възможност, а аз, Габи и Мартин - перфектният отбор.

Очаквах да срещна теми и въпроси, по
които не съм подготвен достатъчно,
както и да трябва да положа
допълнителни усилия.
Изненада ме колко необятна е науката
“Статистика”. Никога не съм подозирал,
че с нейна помощ мога да достигна до
толкова много информация и изводи.

Какво очаквах и
какво ме изненада?

Очаквах да има високо ниво на
конкуренция и много отбори от различни
краища на страната, нахъсани за победа.
Изненада ме продължителността на
олимпиадата и броят кръгове с различни
тематики, с цел отсявка на най-добрите.

Какво очаквах и
какво ме изненада?


