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ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА НАГРАДИ С ГРАМОТИ 

УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

На 30 май 2022 г. в сградата на Областна 

администрация - Стара Загора ТСБ - Югоизток организира 

тържествена церемония за връчване на грамоти на 

учениците от Професионална гимназия по лека 

промишленост и туризъм (ПГЛПТ) - гр. Казанлък, 

класирали се на втория етап от националния кръг на 

Петата европейска олимпиада по статистика в категория А 

(ученици от X - XII клас) през 2022 година. 

Присъстваха арх. Банко Банов и г-н Любомир 

Жечев, заместник областни управители на област Стара 

Загора, г-н Антони Илиев, директор на Професионална 

гимназия по лека промишленост и туризъм - гр. Казанлък, учители, ученици и представители на 

ТСБ - Югоизток.  

Събитието беше открито от г-жа Калина 

Казанджиева, директор на ТСБ - Югоизток. В 

приветствието си към участниците тя отбеляза, че 

Европейската олимпиада по статистика се провежда вече 

пета поредна година на територията на България, като 

всяка година учениците от област Стара Загора 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 за преподаване на математическите, обществено-

хуманитарните и природните науки.  

Успешно представилите се в двата етапа на 

националния кръг от Професионална гимназия по лека 

промишленост и туризъм - гр. Казанлък, получиха 

грамоти, връчени от заместник областните управители 

на област Стара Загора арх. Банко Банов и г-н Любомир 

Жечев. 

Учениците от отбора на ПГЛПТ Йоана 

Говедарова, Галя Стойчева и Пламена Христова с 

ментор Корнелия Владева представиха пред 

аудиторията своята презентация на тема: „Крайно 

потребление на електрическа енергия в домакинствата          

по вид на използването“. 

Г-жа Казанджиева поднесе благодарствени адреси на областния управител на област Стара 

Загора проф. Наско Василев и на директора на училището.  

Всички получиха рекламни материали от името на Националния статистически институт. 

 


