КОНФЕРЕНЦИЯ „ПО-ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПО-ДОБРИ ДАННИ“ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНО ОТ НСИ И ЕВРОСТАТ В СОФИЯ
Антоанета Илкова

Националният статистически институт съвместно с Евростат - статистическата
служба на Европейския съюз, беше домакин на Конференция за потребителите на
европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, подобри данни“, която се състоя на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София.
Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на статистическата
институция в България.
По инициатива на Евростат такива конференции се провеждат два пъти годишно - във
всяка държава, която поема председателството на Съвета на Европейския съюз.
Конференцията е форум, на който се срещнаха производителите и потребителите на
статистическа информация и имаха възможност да обсъдят идеи и да представят добри
практики, както и да споделят своите изисквания и очаквания относно предоставяните
статистически данни. Бяха представени статистическите продукти и услуги, до които
потребителите имат безплатен, неограничен достъп чрез сайта на Евростат, дейността на
българския център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа
информация, както и постигнатите резултати в областта на сътрудничеството между двете
институции при подготовката на потребителски ориентирани продукти и услуги.
Конференцията беше официално открита от председателя на НСИ Сергей Цветарски,
който поздрави участниците и им благодари за партньорството, подчерта важността на
статистическата информация, отбеляза като изключително успешно Българското
председателство на Съвета на ЕС и изтъкна новата роля на статистиците - да бъдат
консултанти, да измерват, анализират и гарантират качеството на информацията.
Генералният директор на Евростат Мариана Коцева също поздрави участниците и
представи презентация на тема „Потребителите на първо място“, в която показа новите
форми на предоставяне на данни от европейския статистически офис. Подчертана беше
важността на всички видове потребители - от вземащите решения, анализатори,
изследователи до обикновения човек, тъй като статистическата информация е необходима
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за всички сфери на обществено-икономическия и политическия живот, при вземането на
политически, бизнес и управленски решения и не на последно място в ежедневието на
хората.
Г-н Олег Петков - заместник-министър за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018, произнесе приветствие по случай 138-ата годишнина от създаването на
българската статистика и поздрави участниците в конференцията.
Конференцията „По-добро сътрудничество, по-качествени данни“ се проведе в две
сесии. В първата сесия „Официалните статистически данни - обективно за реалността“
бяха изнесени презентации, насочени към представяне на официалната статистическа
информация като обществена ценност и запознаване на участниците във форума с
продуктите и услугите, до които имат достъп.
Г-н Георг Георгиев - заместник-министър на външните работи, представи как
статистическата информация подпомага работата на Министерството на външните работи и
се използва при вземането на външнополитически решения и благодари на Националния
статистически институт за доброто сътрудничество в полза на българското общество.
Презентацията „Статистиката на достъпен език“ на г-жа Антоанета Илкова - началник
на отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ в НСИ, имаше за цел да запознае
аудиторията с дейността на НСИ, насочена към повишаване на статистическата култура на
различни представители на българското общество и най-вече на учениците, студентите и
техните преподаватели. Бяха представени най-новите дигитални продукти, разработени
съвместно с Евростат и адаптирани на български език.
Г-н Арслан Ахмедов - държавен експерт в дирекция „Многосекторна статистика и
услуги за потребителите“ в НСИ, направи презентация на тема „Геоданни за европейска
статистика“, в която представи дейността на НСИ като потребител на геореферирани данни,
както и възможностите и каналите за достъп до пространствени данни. Беше обърнато
внимание на визуализационните средства, използвани от Евростат, които представят по
лесен и разбираем начин европейските геоданни.
Г-жа Лиляна Банчева - директор на дирекция „Статистика“ в Българската народна
банка, представи статистическата дейност на банката, осъществявана в сътрудничество с
НСИ и Европейската централна банка. Очертана беше институционалната рамка за
производството на статистическите данни, както и предизвикателствата, пред които са
изправени статистиците днес. Беше подчертано, че при осъществяването на своята дейност
те се ръководят от принципите за достъпност и гарантиране на високо качество на
информацията. В презентацията бяха обяснени етапите в производството на
статистическите данни и бяха показани каналите за разпространението им.
Във втората сесия „Ползата от европейската статистическа информация при
изготвяне на анализи, вземане на решения и мониторинг - добри практики“ участие
взеха представители на различни потребителски групи, които ползват статистическите
данни в своята работа.
Г-н Серги Сергиев, директор на Data Science Society, показа новите възможности за
сътрудничество в областта на обучението и информационния обмен чрез създаването на
приятелска среда, в която хората могат да споделят знания и умения, да експериментират и
да се забавляват, докато се обучават. Бяха представени алтернативни методи за получаване
на знания чрез дататони, постоянна, активна онлайн общност, която се достига чрез
социалните медии, както и провеждането на регулярни срещи и семинари, на които
експерти и практици споделят опит и намират общи решения по интересни случаи.
Д-р Боян Захариев, програмен директор на Институт „Отворено общество“, направи
презентация на тема „Таблици на едно кликване разстояние и микроданни за анализ и
промяна на публични политики“. В презентацията беше показано от кои статистически
области се използват данни с цел анализ на икономическото състояние на обществото,

както и важността на правилното интерпретиране и прилагане на статистическата
информация. Подчертано беше, че статистиката често не е лесна за разбиране и поради това
могат да се появят забавни недоразумения. Като ползвател на национални и европейски
статистически данни д-р Захариев сподели, че международните сравнения са по-интересни
за националните медии, както и за тези в по-големите градове, тъй като в тях работят поквалифицирани анализатори, които понякога черпят данни направо от Евростат. Докато
сред регионалните медии се наблюдава нарастващ интерес към сравнения между регионите
и те черпят данни основно от НСИ.
С изключителен интерес беше посрещната презентацията на г-жа Ангелина Иванова,
преподавател по математическа лингвистика в СОУ „Васил Левски“, гр. Троян. Тя запозна
участниците в конференцията с проблемите, които стоят пред българското училище, и найвече с ранното напускане на училище от децата, както и как предоставяната от НСИ и
Евростат статистическа информация може да се използва при преодоляването на тези
проблеми.
В презентацията на г-н Явор Алексиев, основател и главен редактор на Инфограф „Важните числа в борбата с митовете“, беше представена ролята на Инфограф в борбата с
информационния шум и терминологичния популизъм и при повишаване на
информационната култура на обществото, както и средствата, които използват визуализации, анализи и акценти. Бяха дадени конкретни примери, които потвърждават
необходимостта от задълбочаване на работата с потребителите с цел повишаване на
доверието в официалната статистическа информация, предоставяна от НСИ и Евростат.
Гл. ас. д-р Стоянка Черкезова от ИИНЧ към БАН представи конкретни проекти, по
които работят в БАН, и важността на статистическата информация, предлагана от НСИ и
Евростат, за намирането на конкретни решения в областта на демографските процеси в
България. Беше подчертано, че НСИ играе стратегическа роля в развитието на обществото
и при вземането на важни политически и управленски решения.
Г-жа Михаела Малеева, изпълнителен директор на Асоциацията на специалистите по
комуникация в общините, акцентира на доброто сътрудничество между асоциацията и НСИ
в областта на информационното обезпечаване на обществото, като подчерта значимата
стойност на официалната статистическа информация и сподели опита си при работата с
медиите и като бивш служител на НСИ.
На форума се проведе церемонията по награждаването на победителите в
националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018, в която
участваха 528 ученици от цяла България, разпределени в 195 отбора.
Европейската олимпиада по статистика за ученици е една от инициативите, насочени
към повишаване на статистическата култура на обществото като цяло и най-вече на
младите хора.
Състезанието се проведе едновременно в 11 държави - членки на ЕС - България,
Гърция, Кипър, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словения, Финландия, Франция и
Хърватия.
Участваха над 11 000 ученици на възраст от 14 до 18 години. Те трябваше да решават
статистически задачи, да търсят данни и да изготвят статистически анализи. Отличените
180 ученици от 66 отбора (по 33 за всяка категория ученици) представиха своите държави в
последния европейски кръг. От тях се изискваше да подготвят двеминутни видеоклипове по
темата „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“. И те приеха
предизвикателството, като създадоха много добри творчески и забавни видеоклипове.
За да се излъчат печелившите отбори измежду толкова талантливи творби, Евростат и
националните статистически институти сформираха международно жури, като поканиха
изтъкнати професионалисти в областта на статистиката, разпространението и
визуализацията на данни и други. Като се има предвид високото качество на

видеоклиповете, това не беше лека задача. Но след продължителни дебати журито се спря
на два клипа, които показват способността на учениците да разказват по забавен и
завладяващ начин за ролята на статистиката в съвременното общество.
Съгласно регламента българските ученици в първия етап решаваха тест, а във втория
всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на
презентация.
Първия етап на националния кръг завършиха успешно 94 отбора от Категория А
(ученици от X - XII клас) и 34 отбора от Категория Б (ученици от VIII - IX клас).
Във втория етап презентации направиха 73 отбора от Категория А и 25 отбора от
Категория Б.
На първите три места в Категория А се класираха отборите:
1. IntelYRF - Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен - 96.3
точки
2. ФермиДирак - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр.
Пазарджик - 95.1 точки
3. Дезли - Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр.
София - 94.8 точки.
Победители в Категория Б са отборите:
1. ОМЕГА - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик 96.6 точки
2. Електро - ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица - 90.9 точки
3. ЕПСИЛОН - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр.
Пазарджик - 88.4 точки.
Шестте отбора победители от България подготвиха двеминутен видеоклип, в който
отговарят на въпроса „Защо официалната статистика е важна за нашето общество?“, с
който участваха в европейския кръг на олимпиадата.
Въпреки че не спечелиха призовите места в европейския кръг, всички наши участници
се представиха блестящо! Бяха представени различни гледни точки относно важността на
статистиката.
Достъп до клиповете е осигурен на сайта на НСИ в подсайта на олимпиадата.
Генералният директор на Евростат г-жа Мариана Коцева и председателят на НСИ
г-н Сергей Цветарски връчиха грамоти на победителите. Наградите, осигурени от Българоамериканската кредитна банка, бяха връчени от г-н Васил Симов - изпълнителен директор
на банката. Всеки ученик от отборите, класирани на първо място, получи и награда - 12месечен абонамент за образователен сайт № 1 в България Уча.се.
Проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор на УНСС, връчи сертификати на
победителите и обяви решението на Академичния съвет на УНСС да признае оценка
отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване за специалност „Статистика
и иконометрия“ за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година на първенците в националния
кръг на Европейската олимпиада по статистика.
По време на проведената заключителна дискусия всички участници споделиха
своята увереност във важността и значението на официалната статистическа информация за
развитието на държавата, бизнеса, науката, неправителствения сектор и цялото общество.
Високо бяха оценени както дейността на НСИ в посока повишаване на статистическата
култура най-вече на подрастващите и техните учители, така и най-новите продукти и
услуги, които институтът разработва с цел достигане до нови групи потребители и в
отговор на потребителското търсене и изисквания.

Поради големия интерес и широкия отзвук сред потребители и респонденти към
дискутираните теми списание „Статистика“ ще публикува изнесените презентации под
формата на статии.

