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ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА“  

ПРИ ТСБ - ЮГОИЗТОК ВРЪЧИ ГРАМОТИ И ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ  

НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

На 8 юни 2021 г. отдел „Статистически 

изследвания - Стара Загора“ при ТСБ - Югоизток 

организира тържествена церемония за връчване 

на грамоти и поздравителни адреси на ученици 

от Професионална гимназия по лека 

промишленост и туризъм - гр. Казанлък, и 

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ - 

гр. Стара Загора, класирали се на втория етап от 

националния кръг на четвъртата Европейска 

олимпиада по статистика. 

 

 

Тържеството се проведе в сградата на Областна администрация Стара Загора. 

Присъстваха г-н Иван Чолаков, областен 

управител на област Стара Загора, г-жа Калина 

Казанджиева, директор на ТСБ - Югоизток,  

г-жа Милена Караиванова, началник на отдел 

„Статистически изследвания - Стара Загора“,    

г-н Антони Илиев, Професионална гимназия по 

лека промишленост и туризъм - гр. Казанлък,  

г-жа Снежана Танева, директор на Търговска 

гимназия „Княз Симеон Търновски“ - гр. Стара 

Загора, Корнелия Владева - старши учител, 

теоретично обучение (професионални дейности), 

г-жа Жанета Цветанова - учител по статистика, 

ученици и представители на ТСБ - Югоизток. 

Европейската олимпиада по статистика се организира за четвърти път в България. Учениците 

от област Стара Загора се включват традиционно всяка година. Инициативата е насочена към 

повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и 

интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на 

обществения живот, така и в живота на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират 

учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-

хуманитарните и природните науки. Състезанието се проведе в два кръга: национален и европейски.  
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В надпреварата участваха общо 757 

ученици от 98 училища в 38 града, разпределени в 

301 отбора.  

Успешно представилите се в националния 

кръг три отбора от Професионална гимназия по 

лека промишленост и туризъм и Търговска 

гимназия „Княз Симеон Търновски“ получиха 

грамоти от председателя на НСИ г-н Сергей 

Цветарски, подаръци от областния управител  

г-н Иван Чолаков и поздравителни адреси от 

директора на ТСБ - Югоизток г-жа Калина 

Казанджиева.  

В заключение г-жа Казанджиева покани 

младите хора, навършили 18 години, да се включат в предстоящото преброяване на населението и 

жилищния фонд през септември 2021 г. като преброители. 

 


