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До 

г-жа Румяна Иванова 

Директор, 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  

гр. Свищов 

 

Уважаема г-жо Директор, 

Академичното ръководство и екипът на катедра „Статистика и приложна математика“ при 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов отправят своите най-сърдечни благодарности 

към Вас, Вашите учители и ученици за активното Ви участие в проведеното Национално 

ученическо състезание по статистика през месец май 2021 година на тема „България в Европейския 

съюз с 8 графики и 5 числа“. 

Поздравявам Ви за отличното представяне и високите постижения на Вашите възпитаници, 

за което безспорна заслуга имате и Вие – техните учители и ръководители! Повод за тези думи ни 

дава награда Първо място в Национално ученическо състезание по статистика на екип от 11 клас 

с участници: Биляна Юлиянова Бисерова, Преслава Руменова Кожухарова и Йоанна Начева 

Митева под ръководството на Петя Гутева. С настоящото писмо приложено изпращаме Грамота 

на Ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов за Вашите възпитаници и 

Сертификати за участие в състезанието за всички автори на разработки и техните ментори.  С 

намерение за бъдещи ползотворни сътрудничества Ви предоставяме кратка визитна картичка на 

катедра „Статистика и приложна математика“ и постер за кандидатстудентската кампания през 

2021 г. 

Информация за състезанието и наградените отбори може да прочетете на сайта на 

Стопанска академия в раздел „За Академията“, подраздел „Актуално“, поле „Акценти“. Същата е 

публикувана на 11.05.2021 г. със заглавие „Резултати от Национално ученическо състезание по 

статистика „България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа“ и е достъпна на следния линк. 

Пожелаваме Ви и занапред да имате все такива знаещи и инициативни ученици, за чиито 

успехи с гордост да споделяме в бъдеще! 

Повече информация за прием 2021 г. в СА „Д. А. Ценов“ можете да намерите на следната 

страница:  

https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/predimstva-bakalavar.  

С пожелания за успехи и ползотворно 

бъдещо сътрудничество оставам с уважение, 

 

 

 

Доц. д-р Пламен Петков, 

Ръководител катедра  

„Статистика и приложна математика“ 

при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – 

Свищов 
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