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ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА 

УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ  

 

На 27 май 2022 г. в сградата 

на Областна администрация Ямбол 

ТСБ - Югоизток организира 

тържествена церемония за връчване 

на грамоти на учениците от Езикова 

гимназия (ЕГ) „Васил Карагьозов“ - 

гр. Ямбол, 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. 

Присъстваха г-жа Биляна 

Кавалджиева, заместник областен 

управител на област Ямбол, г-н Йордан Милков, директор на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ 

- гр. Ямбол, г-жа Петя Деновска, старши експерт по математика в Регионално управление на 

образованието - гр. Ямбол, 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 за пета поредна 

година на територията на България, 

като за втора поредна година 

учениците от област Ямбол, 

представени от ЕГ „Васил 

Карагьозов“, 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            

г-жа Милкова и г-жа Стоянова - техни ментори, да използват иновативни методи на преподаване. 

 

Успешно представилите се в двата етапа на Националния кръг общо два отбора - един отбор 

от категория А (ученици X - XII клас) и един отбор от категория Б (ученици VIII - IX клас), 

получиха грамоти, връчени от заместник областния управител на област Ямбол г-жа Биляна 

Кавалджиева. 
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Учениците от двата отбора 

при ЕГ представиха пред 

аудиторията своите презентации на 

тема: 

 „България и зелената 

сделка“ - Мария Георгиева и 

Светлан Колев, с ментор Гинка 

Милкова; 

 „Анализ на 

статистически данни от 

производството и потреблението на 

електрическа и топлинна енергия за 

периода 2013 - 2019 година“ - 

Гергана Илиева и Даниела Колева, с ментор Величка Стоянова. 

Г-жа Казанджиева поднесе благодарствени адреси до областния управител на област Ямбол 

г-н Васил Александров и до директора на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ г-н Йордан 

Милков. 

Всички получиха рекламни материали от името на Националния статистически институт. 


