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ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА 

УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 

На 19 май 2022 г. в сградата на Областна 

администрация Сливен ТСБ - Югоизток 

организира тържествена церемония за връчване на 

грамоти на учениците от Професионална гимназия 

по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ (ПГИ) 

- гр. Сливен, класирали се на втория етап от 

Националния кръг на петата Европейска 

олимпиада по статистика в категория А (ученици X 

- XII клас) и категория Б (ученици VIII - IX клас) 

през 2022 година. 

Тържеството се проведе в зала „Георги 

Данчев“ в сградата на Областна 

администрация Сливен. 

Присъстваха г-н Веселин Вълчев, областен 

управител на област Сливен, г-н Димитър Добрев, директор на Професионална гимназия по 

икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ - гр. Сливен, учители, ученици и представители на ТСБ - 

Югоизток. 

Събитието беше открито от г-н Веселин Вълчев, областен управител на област Сливен, който 

изтъкна съществената роля на статистическите данни при вземането на важни управленчески 

решения. Той поздрави ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ за постигнатите успехи в Националния 

кръг на олимпиадата. Също така изтъкна, че това е една гимназия с традиции, в която работят учители 

с призвание, възпитаващи бъдещите управленци на 

България. 

В своето приветствие към участниците в 

събитието г-жа Калина Казанджиева, директор на 

ТСБ - Югоизток, отбеляза, че Европейската 

олимпиада по статистика се провежда за пета поредна 

година на територията на България, като всяка година 

учениците от област Сливен се включват с желание и 

показват интерес към статистиката. Учат се да 

работят в екип и сътрудничество за постигане на 

общи решения. Същевременно се мотивират и 

учителите - техни ментори, да използват иновативни 

методи на преподаване на математическите, 

обществено-хуманитарните и природните науки.  
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Областният управител г-н Веселин Вълчев 

връчи грамоти на четирима ученици от ПГИ 

„Проф. д-р Димитър Табаков“, взели участие в 

петата Европейска олимпиада по статистика. 

Двама от тях са класирани на втория етап от 

Националния кръг на олимпиадата на 

престижното второ място. Грамоти получиха също 

и менторът на отборите, както и директорът на 

учебното заведение, чиито възпитаници са 

наградени. 

Г-жа Калина Казанджиева връчи 

благодарствени адреси на областния управител и 

на директора на ПГИ „Проф. д-р Димитър 

Табаков“. 

Учениците от единия отбор представиха пред аудиторията своята презентация. 

Всички получиха рекламни материали от името на Националния статистически институт. 
 


