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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СЛИВЕН“ 

 

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СЛИВЕН“ ПРИ 

ТСБ - ЮГОИЗТОК ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГИ 

„ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ“ - ГР. СЛИВЕН 

 

На 20 май 2021 г. отдел „Статистически изследвания - 

Сливен“ при ТСБ - Югоизток организира тържествена 

церемония за връчване на грамоти и поздравителни адреси на 

ученици от  ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ - гр. Сливен, 

класирали се на втория етап от Националния кръг на четвъртата 

Европейска олимпиада по статистика.  

Тържеството се проведе 

в зала „Георги Данчев“ в 

сградата на Областна 

администрация - Сливен. 

Присъстваха г-жа 

Димитринка Петкова, заместник областен управител на област Сливен,  

г-жа Калина Казанджиева, директор на ТСБ - Югоизток, г-н Антон 

Георгиев, началник на отдел „Статистически изследвания - Сливен“, г-н 

Димитър Добрев, директор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ - гр. 

Сливен, г-жа Мариана Петрова, старши учител по финанси и статистика, 

ученици от ПГИ и 

представители на ТСБ - 

Югоизток.  

Г-жа Калина 

Казанджиева връчи от името 

на г-н Сергей Цветарски, председател на Националния 

статистически институт, грамоти и поздравителни адреси на 

10 ученици от VIII, XI и XII клас на ПГИ - гр. Сливен, 

класирали се на втория етап от националния кръг на 

четвъртата Европейска олимпиада по статистика и на техния 

ментор г-жа Мариана Петрова. 

На дванадесетокласничките Антония Колева и 

Йоана Колева бяха връчени и сертификати от УНСС - гр. 

София за отлично представяне в Националния кръг на 

Европейската олимпиада по статистика и за призната от 

Академичния съвет оценка „Отличен 6“ като резултат от 

конкурсен изпит за кандидатстване в направление 

„Икономика“ на УНСС за учебната 2021/2022 година. 

Г-н Антон Георгиев подари на всички участници в 

олимпиадата статистически издания и рекламни материали. 

В заключение г-жа Димитринка Петкова даде висока 

оценка на ролята на ТСБ - Югоизток за популяризиране на 

статистиката сред младите хора в област Сливен и пожела 

на всички здраве и професионални успехи. 


