
Уважаеми г-н Цветарски, 

Днес приключи участието ми в обучението на експертите от балканските страни. 

Надявам се, че съм успял да им предам поне част от моето знание и че съм успял да 

допринеса за доброто сътрудничество на балканите (включително и по неформален 

начин). 

Пиша това писмо, защото бих искал да споделя невероятните си впечатления от 

страхотната база на Сливек и от чудесната организация на събитието. 

Също така, бих искал да Ви поздравя за отличната идея да съберете млади експерти от 

балканските страни и да създадете не само контакти на професионално ниво, но и на 

чисто човешко равнище. Самите участници в обучението ми споделиха, че това 

събитие е огромно международно значение, защото както за мен, така и за тях 

добросъседството и разбирателството са от съществено значение за бъдещето развитие 

на балканските народи. 

Благодаря Ви за възможността да участвам за пореден път в този „празник“ на 

братската взаимопомощ! 

 

С уважение, 

доц. д-р Александър Найденов 

Катедра: "Статистика и иконометрия" 

Университет за национално и световно стопанство 

1700 Студентски град "Хр. Ботев", София, България  

 

     

 

Топли благодарности за поканата и перфектната организация на обучителния курс 

„Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“. 

Ще получите подробен доклад, заедно с няколко предложения за програмата на курса 

до края на седмицата. 

Весело посрещане на Новата 2019-та Година, 

 

С най-добри пожелания, 

Ранко Стояновски 

Държавна Агенция за Статистика на Бивша Югославска Република Македония 

 

     

 

Уважаеми колеги, 

Скъпи приятели, 

За нас беше удоволствие да участваме в този курс. 

Като млади специалисти в областта на статистиката имахме възможност да научим 

различни неща в изминалите дни. 



Разясняването на теорията чрез практика и различни примери ще ни помогне в бъдеще 

да подобрим работата си. 

Като представители на INSTAT на Албания, Ви благодарим за тази възможност и 

специални благодарности за гостоприемството Ви към всички нас. 

Посещенията на уникални места с древна история беше невероятно изживяване, което 

разшири познанията ни за България. 

Беше хубаво да учим с колеги от различни Балкански държави. Прекараното време 

заедно ни помогна да научим и споделим неща, не само в областта на статистиката, но 

и за културите на всички участници. 

Надяваме се да се срещнем отново в бъдеще и желаем на Вас и Вашите семейства 

весело посрещане на Коледа и новата 2019-та година. 

 

С най-топли чуства, 

Аниса Плока, Дорина Мемай, Дардан Бела 

Институт по Статистика на Република Албания 

 

     

 

Скъпи колеги, 

Благодаря Ви за писмото и благодаря за поканата за участие в курса „Въведение в 

теорията и организацията на статистическите изследвания в Република България, 

съгласно европейските стандарти“. 

За мен беше голяма чест и удоволствие да участвам в обучението и да науча нови и 

интересни неща, които смятам, че ще мога да приложа в бъдещата си работа. Тук 

трябва да спомена практическата работа с програмата за обработка на статистически 

данни SPSS, работа с BIG DATA, БВП и други. 

Искам също да Ви информирам, че с радост ще подготвя кратък доклад за престоя си, в 

който ще изложа в детайли впечатленията си от цялостния престой в Република 

България, както и препоръките си. 

Беше ми много приятно да се запозная и да се забавлявам заедно с всички Вас. 

Също така, бих искал да знаете, че се доказахте като много добри домакини и 

постоянно се удивлявам на цялостната организация от Ваша страна. Чудесните ми 

впечатления не мога да се изразят с думи. Искрено се надявам отново да посетя 

Република България и Националния Статистически институт, и се надявам да участвам 

в някое бъдещо събитие. 

Огромни поздрави за целия екип на НСИ! 

 

Искрено Ваш, 

Перо Илиевски 

Държавна Агенция за Статистика на Бивша Югославска Република Македония 

 

     



Скъпи колеги, 

Бихме искали да Ви благодарим за топлото посрещане на трима много млади 

статистици. 

Курса беше много добре организиран и впечатляващ. 

Информацията, която обменихме с Вашите представители беше много полезна за нас и 

нашата работа. 

Затова, от името на моите колеги и Агенцията за Статистика на Босна и Херцеговина, 

бихме искали да изразим искрените си благодарности за вашите усилия и топло 

гостоприемство. 

Очакваме с нетърпение бъдещата комуникация и сътрудничество с Националния 

Статистически Институт на Република България. 

Благодарим отново за топлото посрещане и Ви желаем успех в бъдещата Ви работа в 

статистиката. 

Също така, бихме искали да пожелаем на всички много щастлива Нова 2019-та Година 

и всичко добро! 

 

С много любов от слънчево Сараево  

Анита Бърковиц 

Ивана Симич 

Амра Ибрахимаджик 

Агенция за Статистика на Босна и Херцеговина 

 

     

 

Скъпи колеги, 

Първо, благодаря за поканата. Бях много щастлива да бъде включена в обучителния 

курс за млади статистици. 

Организацията беше отлична, впечатлена съм. Ловеч и Велико Търново бяха много 

запомнящи се, градове с позитивна енергия и богата история. Лекциите бяха отлични и 

разшириха познанията ми в областта на статистиката. 

Благодаря за чудесните забавления, създадох незабравими приятелства. 

От името на моите колеги и Държавната Агенция за Статистика на Бивша Югославска 

Република Македония, искрени благодарности за Вашите усилия и топло 

гостоприемство. 

Вярвам, че ще се срещнем отново. 

Желая Ви весело посрещане на Нова Година и всичко хубаво! 

 

С най-добри пожелания, 

Яна Гъркова 

Държавната Агенция за Статистика на Бивша Югославска Република Македония 

 



     

 

Скъпи колеги, 

Надяваме се, че сте добре. 

Поради лошото време пристигахме с един ден закъснение в Косово. 

Ние, представителите на „Агенция по Статистика на Косово“, Ви благодарим за дните 

прекарани в България. 

Прекарахме чудесно, учейки нови интересни неща за развитието на статистиката в 

съседните държави. 

За нас беше удоволствие да сме част от този курс. Беше удоволствие да се запознаем с 

историята на Вашата страна и да видим неща, за които само сме чели в книгите. 

От името на трима млади експерти от Косово и представителите на „Агенцията по 

Статистика на Косово“ приемете нашите благодарности за вашата гостоприемност и 

пожеланията ни за успешна работа и много успехи в бъдеще. 

Също така, пожелаваме на всички участници успешен старт и спорна 2019-та година! 

 

С най-топли поздрави от Косово, 

Ардиана Рашица 

Шпетим Булатовци 

Флорид Бутуки 

Агенция по Статистика на Косово 

 

     

 

Гостоприемството Ви беше чудесно и за мен колегите Ви са прекрасни хора, наистина 

всичко беше на най-високо ниво! Това беше несъмнено много забавно пътуване и 

завинаги ще пазя топли спомени от него. 

Вие ми дадохте много причини да Ви бъда благодарен. Никога няма да мога да Ви се 

отблагодаря. Но и това писмо е начало. 

Надявам се да видя всички ви отново, затова предлагам да организирате следващ 

обучителен курс за всички нас Желая весело посрещане на Коледа и Нова Година на 

Вас и Вашите колеги. 

 

С най-топли чувства, 

Милош Тодоров 

Държавна агенция по Статистика на Република Сърбия 

 

     

 

 



Скъпи колеги и приятели от обучението в Сливек, 

От името на представителите на Статистическата служба на Република Сърбия, 

участвали в курса „Въведение в теорията и организацията на статистическите 

изследвания в Република България, съгласно европейските стандарти“ бихме искали да 

споделим някои впечатления и мисли с всички вас. 

Първо, бихме искали да ви благодарим, че ни поканихте на това обучение. Беше 

удоволствие да сме част от него. Надяваме се това сътрудничество между 

Статистическите ни институти да продължи, защото това преживяване беше много 

ценно за млади експерти в областта на статистиката. 

Този курс напълно изпълни целите си. Участниците бяха запознати с фундаментални 

принципи и основни задачи в различни сфери на статистиката по ясен начин, от добри 

лектори и презентации. Всяка лекция беше последвана от практически примери и 

упражнения, в които участниците да се включат. Курса беше добра възможност да 

разширим познанията си и сега можем да подобрим работата в нашият институт. 

Всичко горепосочено е основната причина да сме удовлетворени от курса. 

Участието в курса беше чудесно преживяване във всички аспекти. То имаше 

значително въздействие върху всички нас, от различни сфери на статистиката. Ето 

защо, нашето предложение е да организирате обучение за напреднали, един вид 

продължение на курса. Може би с по-задълбочено изучаване на BIG DATA и новите 

тенденции в официалните статистически методи. Вие се представихте като страхотни 

домакини и не би трябвало да е трудно да организирате нещо подобно. 

Също така, бихме искали да изразим искрените си благодарности за пътуването до 

Велико Търново и всички подаръци, които получихме. Донесохме със себе си много 

чудесни спомени вкъщи. 

Този курс ни запозна не само с нови знания и статистически умения, но и нови 

приятели, колеги и сътрудничества между статистическите ни служби. 

Благодарим отново за топлото посрещане и гостоприемството! Надяваме се, че ще се 

видим отново на някое обучение или просто за да празнуваме. 

Пожелаваме ви весели празници и весело посрещане на Новата 2019-та година 

Но най-много ви пожелаваме здраве и усмивки! 

 

С най-добри пожелания от снежен Белград от представителите на Статистически 

Институт на Република Сърбия 

 

Милош Тодоров 

Наташа Добросавлиевич 

Александър Пуача 

Йелена Сузич 

 

     

 

 



Скъпи колеги, 

Както споменахме по-рано в това писмо ще опишем в детайли нашите впечатления от 

престоя ни в Сливек, Република България, и ще споделим нашите предложения.  

Първо бихме искали да Ви благодарим отново за поканата да участваме в курса 

„Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания в Република 

България, съгласно европейските стандарти“, организиран от Националния 

Статистически Институт – София, и за провеждането му в учебно-квалификационен 

център Сливек – България. 

За нас беше чест и удоволствие да участваме в курса, да се запознаем с екипа от НСИ и 

да бъдем Ваши гости. Имаме чудесни впечатления. 

Курса беше отличен, теоретичната и практическата част от лекциите бяха проведени по 

такъв начин, че натрупахме много нови знания и ще положим всички усилия да 

приложим тези знания в бъдещата си работа. По време на обучението лекторите 

споделяха с нас собственият си опит в областта на статистиката и статистическия 

изследвания и това беше от голямо значение за нас. 

За нас беше изключително удоволствие да се учим от екипа от НСИ, да се срещнем с 

професорите и експертите, които водеха лекциите, да се срещнем с директора на 

дирекция „Методологично-учебен център“, зам. председателя и председателя на НСИ, 

както и колеги от други държави, и не на последно място да бъдем гости на НСИ, да 

бъдем гости в Сливек. 

Огромни благодарности на Националния Статистически Институт - София, за цялата 

организация на курса, за настаняването и социализирането, огромни благодарности на 

екипа от НСИ, на директора на дирекция „Методологично-учебен център“, на зам. 

председателя и на председателя на НСИ, на професорите и експертите, лектори на 

курса и разбира се на Министерството на външните работи на Република България. 

Цялата организация беше наистина прекрасна и бихме искали да знаете, че се доказахте 

като много добри домакини. 

Нашите предложения за бъдещето са следните: 

1.Организирането на курс за напреднали в областта на статистиката и статистическите 

изследвания със същите участници, които са завършили въвеждащият курс, с цел по-

нататъшно изграждане и разширяване на познанията на участниците и придобиване на 

по-голям опит в статистическата работа. 

2.Бихме искали да научим повече и разгледаме по-задълбочено работата и достъпа до 

BIGDATA, комбинирано с практически упражнения по темата, както и да обменим 

статистически опит със страните от западните Балкани, а също и в сферата на 

развитието на европейската статистика в бъдеще. 

3.Стартирането на общ пилотен проект и извършването на общи изследвания от всички 

страни в Западните Балкани и след това получаването на данните, обработката и 

анализа им. Това предложение се смята за особено важно от всички страни от 



Западните Балкани, защото приемайки го и извършвайки действията по него, страните 

ще имат допълнително ще обмислят да задълбочат сътрудничеството си и да извършват 

съвместни изследвания. 

Искрено се надяваме, че в близкото бъдеще ще участваме в друг курс или събитие, 

организирано от НСИ. 

Желаем Ви щастлива 2019 Нова Година и Весели Коледни Празници, добро здраве и 

много успехи! 

С най-добри пожелания към целия екип на Националния Статистически Институт, 

 

Перо Илиевски 

Яна Гъркова 

Ранко Стояновски 

Статистически Институт на Бивша Югославска Република Македония 

 

 

 


