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ТСБ - ЮГОИЗТОК ОТБЕЛЯЗА 140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА  

 

 

На 25 юни 2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки Териториално статистическо 

бюро - Югоизток отбеляза 140-годишнината от създаването на българската статистика с тържествена 

церемония в голямата зала на Областна 

администрация - Бургас, на която 

присъстваха г-н Владимир Крумов, 

заместник областен управител на област 

Бургас, ученици, директори на училища 

и институции от област Бургас, 

представители на ТСБ - Югоизток. 

Тържеството беше открито от  

г-жа Калина Казанджиева, директор на 

ТСБ - Югоизток. От името на 

председателя на Националния 

статистически институт Сергей 

Цветарски бяха връчени грамоти на 18 

ученици и техните ментори, класирали 

се на втория етап от националния кръг 

на третата Европейска олимпиада по 

статистика. За тяхното достойно представяне г-н Владимир Крумов връчи индивидуални и отборни 

грамоти от името на Областна администрация - Бургас. Удостоени бяха: 

 три отбора от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) 

- гр. Бургас, с ментори г-жа Румяна Георгиева и г-жа Татяна Ботева 

 три отбора от Търговска гимназия - гр. Бургас, с ментор г-жа Христина Кръстева 

 един отбор от Общински детски 

комплекс (ОДК) - гр. Средец, с ментор 

г-жа Янка Шурелова. 

На всички ученици и техните 

ментори бяха подарени и рекламни 

статистически комплекти.  

Г-жа Калина Казанджиева връчи 

благодарствени писма и юбилейни 

значки на г-жа Роза Желева, директор на 

ПГМЕЕ - гр. Бургас, г-н Павел Чепов, 

директор на Търговска гимназия - гр. 

Бургас, г-н Лазар Налбантов, директор 

на ОДК - гр. Средец, и специално на г-н 

Владимир Крумов, заместник областен 

управител на област Бургас, за 

ангажираността, дългогодишното и ползотворно сътрудничество, допринесло за активното участие 

на младите хора в инициативите на НСИ.  
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В чест на годишнината и с изричното съгласие на председателя на НСИ г-жа Казанджиева 

направи и дарения на статистически издания на Регионален държавен архив - гр. Бургас, и на 

Регионална библиотека „П. К. Яворов“ - 

гр. Бургас.  Тя изрази увереност, че 

издадените в периода 1932 - 2019 г. над 

пет хиляди публикации ще обогатят 

архивния и библиотечния фонд със 

статистическа насоченост на 

обществените библиотеки и читални в 

областта и ще провокират читателския 

интерес към статистическите данни и 

анализи. Даренията бяха получени от г-

жа Данка Георгиева, директор на 

Регионалния държавен архив, и от г-жа 

Яна Кършийска, директор на Регионална 

библиотека „П. К. Яворов“ - гр. Бургас. 

 В заключение г-н Владимир Крумов 

даде висока оценка на ролята на ТСБ - Югоизток за популяризиране на статистиката сред младите 

хора в област Бургас, поздрави всички служители с юбилея на статистиката и пожела здраве, и 

професионални успехи. 


