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Max Jones

Designer

За връзка с мен: 

https://www.facebook.com/

vesela.popova.19/

Gmail:vesela.popova19

IG:wesela.popowa

Шанс за развитие

Да надградя и разширя 

уменията си в 

боравенето с  Рower

point и Еxcel .
Откриване на нови 

хоризонти

Интересно преживяване

Защо участвам в 
тази олимпиада? 

Аз съм на 19 години и съм родена в град Пазарджик. Записах се да уча 

в ПГИМ Пазарджик, защото за мен това е една от най-елитните 

гимназии в моя град и икономиката е това, с което искам да се 

занимавам в бъдеще.

За мен

За мен, да участвам в Европейската олимпиада по статистика беше 

важно, за да разгърна творческия си потенциал в създаването на 

интересни презентации по актуални теми. Знанията и опитът от 

състезанието ще са ми полезни за изграждането на умения за 

откриването на актуална и достоверна информация, по-лесно и бързо 

ориентиране и обработка на данните.

Европейската олимпиада

Мотивация

Мотивира ме желанието ми за нови знания в една непозната за мен 

наука, създаването на умения за целесъобразно използване на 

информацията, за успешно справяне с трудностите, които ще срещна

по пътя на моето усъвършенстване и развитие.

https://www.facebook.com/vesela.popova.19/


Max Jones

Designer

За връзка с мен:

https://www.facebook.com/

dian.filipov.5

Gmail:dianfilipov03

IG:dian_f.1410

Работа в екип

Нови знания

Търсене и откриване 

на данни

Тестване на уменията 

ми при работа с 

Power point и Excel 

Защо участвам в тази 

олимпиада?
Казвам се Диан Филипов, на 18 години, роден и израснал в град 

Пазарджик.  В момента уча в Професионална гимназия по икономика и 

мениджмънт, XII клас, специалност «Банково дело». Избрах да уча в 

това училище заради възможностите, които предлага и защото се 

интересувам от финанси и като цяло от икономика.

Кой съм аз

Мотивацията ми да участвам в Европейската олимпиада по статистика 

бе възможността да получа нови знания в сфера, с която не съм добре 

запознат, както и да се усъвършенствам в търсенето и откриването на 

информация и статистически данни по теми, от които се интересувам. 

Мотивация

Осъзнавам, че всички решения се основават на способността да се 

преценява правилно информацията, а участието в олимпиадата само 

би допринесло за усъвършенстването ми в тази област. Привлече ме и  

възможността да работя заедно с други хора и да развия своите

умения за  работа в екип.

Европейската олимпиада

https://www.facebook.com/dian.filipov.5


Max Jones

Designer

https://www.facebook.com/

magdalena.totkova

Gmail: 

IG:maggiet335 

Емоции и 

преживявания

Възможност за прием

в университет

Работа в екип

Защо участвам в тази 
олимпиада?

Усъвършенстване 

на уменията ми за 

работа със 

софтуерни 

продукти. 

Здравейте, казвам се Магдалена Тоткова на 19 години от град 

Пазарджик. Уча в Професионална гимназия по икономика и 

мениджмънт, специалност «Банково дело», професия «Финансист». 

За мен 

Реших да участвам в това състезание, заради емоциите и усърдната 

работа в екип. Смятам че разработването на такъв тип проект е от 

голяма полза за развитието, формирането и надграждането на 

способности за работа с информация.

Мотивация

От малка участвам в състезания, но точно тази олимпиада ми се 

стори по-интересна, различна от останалите и затова реших да се 

включа. Ние сме поколението на т.н. Информационно общество и от 

разширяването на познанията ни за подбор, анализиране,  и  

правилна употреба на информацията, зависи дали ще се изявим и 

като Общество на  знанието.

Европейската олимпиада

https://www.facebook.com/magdalena.totkova


Училище с 67 годишна история, със 

съвременна модернизирана база, високо 

квалифицирани специалисти, креативни и 

мотивирани ученици!

Изненада ни силната

конкуренция и това,

че успяхме да се

справим с високите 

изисквания.

Изненада ни приятно фактът, че 

информацията в НСИ и Евростат е 

добре представена, модерно и 

интерактивно, лесено достъпна е за 

откриване, систематизиране и 

анализ.


