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Георги Колев

Мнение на съотборниците за: Георги Колев е скромно и свито момче, но стане ли дума за дигитални науки той е 
като торнадо.

Защо участвам в ЕОС?

Аз съм…

Ученик от XII „А“ клас в ПГИМ Пазарджик, 
специалност «Икономическа информатика».

Защото вярвам, че за да се развива човек в каквато и да е сфера, е 
нужно изцяло да се отдаде, а и какво е по-мотивиращо от това, да 
си в съревнование със стотици ученици от цяла България и Европа?

Интереси
Обичам дигиталните технологии, особено компютърно изкуство, като 
създаване на видеоклипове и редактиране на снимки. Това е друга причина, 
поради която участвам в ЕОС, възможността нашият видеоклип да представя 
България пред европейската статистическа общност е вълнуваща.



Габриела
Масларева

Мнение на съотборниците за: Габриела е продуктивно и целеустремено момиче, което в себе си таи един 
изпепеляващ огън.

Защо участвам в ЕОС?

Аз съм…

Здравейте, аз съм Габриела Масларева и съм
ученичка последна година в ПГИМ Пазарджик.

За първи път участвам в олимпиадата по статистика. Мотивираха ме да 
се включа моите съученици. За мен това беше предизвикателство, но се 
впуснах с интерес и желание за нови знания.

Интереси
През свободното си време обичам да си почивам с книга в ръка или да 
научавам повече за методите и обработката на различни изображения. 
Когато се разхождам сред природата запечатвам всеки един пейзаж с 
телефона си и след това го превръщам в проект.



Светлана 
Бакърджиева

Мнение на съотборниците за: Светлана е много борбено момиче с голям хъс, готова е на всичко за приятелите 
си. Тя не се задоволява с малко и минава като цунами през целите които е набелязала.

Защо участвам в ЕОС?

Аз съм…
Здравейте и от мен Светлана Бакърджиева. 
Ученичка съм последна година в ПГИМ, 
специалност «Икономическа информатика».

След участието ми на миналогодишната олимпиадата по статистика и 
натрупаните знания и опит, приех отново предизвикателството. 
Въпреки натовареността в XII клас, бях готова за нови преживявания и 
покоряването на нови върхове. 

Интереси
С постъпването в гимназията интересът ми към компютърните 
технологии се задълбочи. Открих, че умението да боравя с новите 
интелектуални технологии е ключово за бъдеща успешна реализация, 
но това е и новото ми любимо занимание.



Нашият отбор се състои от две момичета 
и едно момче, готови да се впускаме в 
нови предизвикателства. Етапите, през 
които преминахме, за да стигнем дотук 
бяха доста вълнуващи и интересни, и с 

положените усилия, се справихме 
успешно. Търсихме различни подходи, за 
да реализираме нашите проекти по по-
интересен и лесно разбираем начин за 

всички.

ПГИМ е иновативно училище, с богата история, но и 
със силна връзка с новото, напредничавото и 

успешното. Гимназията ни помага да се реализираме
в много сфери и да открием своето призвание. 

Нашите учители са нашият стимул, те ни помагат да 
осъзнаем, че използването на новите технологии, 

цифровизацията, позволяващи обработване и 
пренасяне на големи количества данни, достъпа до 

официалните информационни ресурси и 
способността рационално да ги използваме, са в 
основата на знанието и образованието. Те от своя 

страна, допринасят за бъдещо успешно 
професионално развитие. 

ЗА НАС ЗА УЧИЛИЩЕТО

Мнение на съотборниците за: ПГИМ е мястото в което 
ние намерихме разбиране и подкрепа. ПГИМ е 

благодатна почва от която ние черпим и израстваме 
като личности с всеки изминал ден! 

Мнението на съотборниците за: Олимпиадата по 
статистика ни дава възможности да научим много и да се 
ориентираме бързо в официалните статистически данни, 

да ги анализираме и използваме по предназначение.


