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Участие на НСИ
в европейски програми
и проекти
Бюлетин № 9, 2018
2 чуждестранни обучения на млади статистици от страните от
Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ и от
страните от Западните Балкани
45 обучени служители
2 международни конференции по проекти, финансирани от ЕК
2 неформални срещи

4 посещения с цел обучение в различни статистически области
3 експертни консултации

13 успешно реализирани проекта, финансирани от ЕК
24 продължаващи проекта, финансирани от ЕК
15 сключени с ЕК нови проекта
2 сключени споразумения за сътрудничество в областта на
статистиката с Националния статистически комитет на Република
Беларус и Статистическата служба на Република Сърбия

Проекти на ЕК за осигуряване на
експертна и консултантска помощ в
рамките на европейската политика за
добросъседство
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Проект „Подкрепа на ЕС за Държавния статистически
комитет на Република Азербайджан за постигане на
европейските стандарти“
(EuropeAid/138625/DH/SER/AZ)
На 30 януари 2018 година започна изпълнението на проект
„Подкрепа на ЕС за Държавния статистически комитет на
Република Азербайджан за постигане на европейските стандарти“.
Водещ партньор е ICON Institut - Германия, в консорциум със
статистическите служби на България, Германия, Литва и
Нидерландия.
Основната цел на проекта е постигане на ефективна статистическа
система, която подпомага и наблюдава процесите на
икономическата реформа и допринася за икономическото и
социалното развитие на Република Азербайджан.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Общата стойност на
проекта е 1 138 050 Евро.
Проектът включва следните 4 компонента:
 Компонент
1: Подобрение на показателите за
производството и
цените
за
макроикономическо
наблюдение;
 Компонент 2: Прилагане на настоящите международни
статистически
 класификации в идентифицираните области с цел
осигуряване на съпоставими статистически данни между
отделните държави и региони
 Компонент 3: Операционализация на последните
статистически дейности, разработени чрез финансирани от
ЕС туининг проекти и други партньорства;
 Компонент 4: Подобряване на капацитета на статистиците и
другите служители в ДСК и другите заинтересовани страни за
производство на качествени статистически данни.
Националният статистически институт на България участва с един
неключов експерт в областта на краткосрочната бизнес статистика.
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Чуждестранни
обучения

Засилване на регионалното
сътрудничество
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Обучение на младши статистици от страните от
Европейската политика за добросъседство - група
„Изток“
През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно
да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със
страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“
(Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и
Украйна).
Националният статистически институт за втори път организира
обучение на 24 млади специалисти от статистическите служби на
Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и
Украйна.
Обучителният курс беше проведен в периода 23 септември - 4
октомври 2018 г. в сградата на Университета за национално и световно
стопанство в София (23 - 26 септември 2018 г.) и в Учебноквалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч (26
септември - 4 октомври 2018 година), в рамките на програма
„Българска помощ за развитие“ („Изграждане на административен
капацитет и демократични институции“) на Министерството на
външните работи на Р България.
Целта на програмата е оказване на подкрепа за укрепване на
институционалния и административния капацитет на страните
партньори от Западните Балкани и Черноморския регион.
Организатори на обучението бяха дирекция „Методологично-учебен
център“ на НСИ и Център за статистически изследвания към
Университета за национално и световно стопанство. Темата на
обучението беше „Въведение в теорията и организацията на
статистическите изследвания“. По време на обучението участниците
бяха запознати с практическите аспекти на провежданите в България
статистически изследвания в областта на демографската,
макроикономическата статистика и бизнес статистиката, както и с
някои нови методи за събиране на данни, в това число Big Data.
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Обучение на младши статистици от страните от
Западните Балкани
Чуждестранни
обучения
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В изпълнение на договореностите, постигнати на неформалната
среща на ръководителите на статистическите служби на страните
от Балканския регион, състояла се на 30 август 2018 г. в Учебния
център - Сливек, Националният статистически институт беше
домакин на обучение на млади статистици от страните от
Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово,
бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора.
В периода 10 - 14 декември Националният статистически институт
беше домакин на обучение на 21 млади статистици от страните от
Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово,
бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора.
В обучението участваха и млади статистици от България. Курсът
„Въведение в теорията и организацията на статистическите
изследвания“, проведен в Учебно-квалификационния център на
НСИ в с. Сливек, област Ловеч, беше реализиран в рамките на
програма „Изграждане на административен капацитет и
демократични институции“ на Министерството на външните
работи на Р България.
Програмата на обучението беше разработена и изпълнена
съвместно с Университета за национално и световно стопанство София.
В продължение на два дни младите статистици имаха възможност
да се запознаят с основните понятия в статистическата теория и
организацията на извадковите статистически изследвания, както и
с програмата за обработка на статистически данни SPSS,
представени от доц. д-р Александър Найденов от УНСС.
Изнесените лекции предизвикаха голям интерес сред участниците.
През останалите три дни експерти от НСИ споделиха опита си в
провеждането на статистическите изследвания. Любомира
Стоилова, Расим Рюстем, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и др Галя Статева разказаха за своята работа в областта на
краткосрочната бизнес статистика, статистиката на доходите и
условията на живот, макроикономическата статистика и
използването на алтернативни източници на данни (Big Data).
Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите
създадоха необходимата атмосфера за обучение и активно
участие на младите статистици.
В края на заниманията д-р Богдан Богданов, заместникпредседател на НСИ, проведе кръгла маса, посветена на различни
теми, представляващи интерес за младите статистици Националната статистическа система на Република България,

Бюлетин № 9, 2018

доверието в официалната статистика, възможностите за кариерно развитие
Стр. | 6
в статистическите служби.
Обучението приключи с тест за оценка на придобитите знания, като всички
участници се справиха отлично.
Курсът беше закрит от г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ, който
връчи сертификати на всички участници, подписани от него и ректора на
УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В заключение г-н Цветарски представи
своите виждания за бъдещото развитие на европейската статистика,
бъдещия
образ на
младия статистик, нуждата от развитие на
сътрудничеството в нашия регион и необходимостта от постоянно
самоусъвършенстване на младите статистици като гаранция за успешно
професионално развитие.
Всички участници благодариха за сърдечното посрещане и интересните
лекции, както и за възможността да се запознаят с България при
посещенията си в Ловеч, Велико Търново и София. Те оцениха високо
предоставената им възможност както да обогатят своите знания, така и да
открият красотата на българската природа и важни моменти от българската
история.
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Посещение с цел обучение в областта на статистика на
туризма
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В периода 27 - 28 февруари 2018 г. Националният статистически институт
беше домакин на двудневно обучение, в което експерти от отдел
„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“ запознаха колегите си от
Държавната статистическа служба на бившата югославска република
Македония с българския опит в областта на статистиката на туризма.
Посещението с учебна цел е организирано в рамките на Инструмента за
предприсъединителна помощ 2015 (IPA 2015) на Европейската комисия
с бенефициенти страните от Западните Балкани и Турция.
Основните теми, разгледани и дискутирани по време на работното
посещение, бяха следните:
 Планиране на статистическите изследвания в областта на туризма
в бившата югославска република Македония - методология и
инструментариум, методи за събиране на данните, проектиране
на извадките, публикуване на данните от статистическите
изследвания, предоставяне на данните на Евростат;
 Доклади за качеството на статистическите данни в областта на
туризма;
 Представяне на Информационна система „Туризъм“ - цели,
структура, обработка на данните.
Посещението допринесе за затвърждаване на добрите отношения
между двете статистически служби и е предпоставка за по-нататъшно
развитие на сътрудничеството между тях.

Посещение с цел обучение в областта на демографската
статистика
В периода 12 - 13 юли 2018 г. Националният статистически институт беше
домакин на обучение в областта на преброяването на населението за
експерти от Статистическата служба на Република Сърбия. Посещението
на сръбските статистици е във връзка с подготовката за преброяването
на населението в Република Сърбия през 2021 година.
Експерти на НСИ от две дирекции - „Демографска и социална статистика“
и „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, запознаха
сръбските колеги с българския опит в тази област. Посещението с учебна
цел е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна
помощ 2015 (IPA 2015) на Европейската комисия с бенефициенти
страните от Западните Балкани и Турция.

Бюлетин № 9, 2018

Посещения с цел
обучение

Основните теми, които бяха разгледани и дискутирани по време на
Стр. | 8
работното посещение, са:
 Опитът на България при провеждане на преброяването на
населението през 2011 година, по-конкретно електронното
преброяване като метод за събиране на информация по време
на преброяването;
 Информационна система „Преброяване 2011“
 Организация, използвана методология за онлайн събиране на
данните, предимства и недостатъци на електронното
преброяване
 Въпроси, свързани с качеството на събраните данни - обхват,
двойно отчитане, използване на административни данни.

Посещение с цел обучение в областта на
хармонизираните индекси на потребителските цени
В периода 19 - 21 септември 2018 г. Националният статистически
институт беше домакин на тридневно обучение, в което експерти от
отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на
покупателната способност“ запознаха колегите си от Държавната
статистическа служба на бившата югославска република Македония с
българския опит в областта на хармонизираните индекси на
потребителските цени.
Посещението с цел обучение е организирано в рамките на Инструмента
за предприсъединителна помощ на Европейската комисия (IPA 2015) с
бенефициенти страните от Балканския регион.
Срещата беше открита от заместник-председателя на НСИ д-р Богдан
Богданов. Обучението на македонските експерти беше ръководено от
г-жа Албена Данчева, началник на отдел „Потребителски цени, цени на
жилища и паритети на покупателната способност“, с участието на
експерти от отдела.
Основните теми, разгледани и дискутирани по време на работното
посещение, бяха:
 Преглед и прилагане на законодателството в областта на
статистиката на потребителските цени;
 Българският опит при прилагането на методите за оценка на
качеството;
 Третиране на сезонните продукти;
 Процедури за събиране и валидация на данните;
 Хармонизиран индекс на потребителските цени при постоянни
равнища на данъците;
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администрирани на 5-о ниво на КОИКОП;
Нова структура на инвентаризация (inventory) на източниците и
методите на ХИПЦ и докладите за качеството;
Конструиране и производство на индексите на цените на
жилищата.

Посещение с цел обучение в областта на бизнес
регистрите в рамките на програма MEDSTAT IV
Националният статистически институт води последователна политика
за развитие на двустранното сътрудничество със страните от
Европейската политика на добросъседство - група „Юг“ (Алжир, Египет,
Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирийска
арабска република и Тунис).
В периода 23 - 25 октомври 2018 г. Националният статистически
институт за първи път е домакин на посещение с цел обучение в
рамките на програма MEDSTAT, финансирана от Европейския съюз.
Посещението беше организирано съвместно с френската
международна агенция за техническо сътрудничество Expertise France.
Програма MEDSTAT IV (2016 - 2019) е посветена на подобряване на
качеството и обхвата на данните, както и да насърчава демократичното
развитие чрез подобряване на наличието, популяризирането и
достъпността на надеждни, достоверни и навременни статистически
данни в страните от Европейската политика за съседство - Юг (ЕПС - Юг).
MEDSTAT IV (2016 - 2019) обхваща девет страни от ЕПС - Юг, а
именно: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко,
Палестина, Сирийска арабска република (сътрудничеството със Сирия
остава все още замразено) и Тунис.
Срещата беше открита от г-н Сергей Цветарски, председател на
Националния статистически институт, който приветства всички
участници. Темата на тридневното посещение с цел обучение е:
„Административните записи като основен ресурс за статистиката на
бизнес регистрите“.
Лектори на обучението бяха: г-жа Светослава Филипович, г-жа Кармен
Искрова, г-н Анастас Троянски, г-жа Емилия Милошева, г-н Мартин
Рендов, г-жа Елена Бакалова и г-жа Маргарита Цветкова. Експертите на
НСИ от дирекциите „Бизнес статистика“ и „Макроикономическа
статистика“ представиха на участниците от страните от ЕПС – Юг
българския опит в областта на източниците на административни данни,
използвани от НСИ, производството на бизнес статистика,
статистическия бизнес регистър, организацията на изследванията в
областта на пазара на труда. Представителите на статистическите
служби и други институции от 9-те страни бяха запознати също със
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данни от бизнес статистиката. Разгледаните теми бяха посрещнати с
голям интерес и предизвикаха оживени дискусии.
Очаква се посещението с цел обучение да допринесе за
хармонизирането на статистическите данни в страните от ЕПС - Юг в
съответствие със стандартите на ЕС, както и за установяването на
двустранни отношения в областта на статистиката между българските
експерти и експертите от участващите статистически офиси, което е
предпоставка за развитие на сътрудничеството на НСИ със страните от
региона.

Експертни
консултации

Експертна консултация в областта на статистика на
туризма
Първата експертна консултация беше проведена на 30 януари и 1
февруари 2018 година в Държавната статистическа служба на Република
Македония в Скопие.
Г-жа Лидия Сандева, държавен експерт в отдел Статистика на туризма и
бизнес наблюдения“ предостави методологична и техническа помощ с
цел подобряване на качеството и съпоставимостта на националното
изследване на туризма в Македония. Представено беше европейското
законодателство в областта на статистиката на туризма, както и
използваната методология от НСИ на България за изчисляване и
разпространение на данни за вътрешния и международния туризъм.
Беше направен преглед на постигнатия напредък . Идентифицирани
бяха потребностите от по-нататъшно подобрение на прилаганите
практики за изследването Пътувания на местното население –
организация, дизайн и размер на извадката, събиране на данни,
обработка и разпространение на резултатите. Изготвени бяха препоръки
за разработване на въпросник за националното изследване на туризма
в съответствие с Регламент (ЕС) №692/2011 относно европейската
статистика на туризма

Две експертни консултации в областта на
хармонизираните индекси на потребителските цени
Първата експертна консултация беше проведена в периода 28 - 30 март
2018 година в държавната статистическа служба на Република
Македония в Скопие. В нея участваха двама експерти от отдел
„Потребителски цени, цени на жилища и ППС“ - г-жа Албена Данчева,
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отдел. Предоставена беше техническа помощ за разработване на
приложение за събиране на данни, включително препоръки за
използвания софтуер, програмирането, дизайна при изготвяне на
въпросника, изпълнението на логическия контрол, валидирането,
подготовката на интерфейс за потребителите, внедряването на
въпросника и навигацията, трансфера на данни и експорта на данните.
Втората експертна консултация беше проведена в периода 20 - 22 юни
2018 година в Държавната статистическа служба на Република
Македония в Скопие. Участие в нея взеха г-жа Албена Данчева, Началник
на отдел „Потребителски цени, цени на жилища и ППС“ и г-жа Камелия
Попова, главен експерт в същия отдел. Българските експерти
предоставиха техническа помощ с цел подобряване на качеството и
съпоставимостта на ХИПЦ на Македония. Направена беше оценка на
внедряването на стандартите за ХИПЦ при съставяне на ИПЦ,
включително изпълнение на регламентите, определянето на теглата и
съставянето на агрегати, третирането на сезонните стоки и проверяване
на качеството и извадките. Изготвена беше оценка на
експерименталните изчисления на ХИПЦ при постоянни цени.
Направена беше ревизия на индексите и тяхното разпространение въз
основа на най-добрите практики.

Транснационални
програми

Участие в проекти в рамките на
транснационални програми
Проект „Подобряване на институционалния капацитет
и насърчаване на сътрудничеството за справяне с
въздействието на транснационалната младежка
миграция (YOUMIG)“
На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе
работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния
капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с
въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“,
който се реализира в рамките на транснационалната програма за
Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF). На
срещата бяха представени и обсъдени специфични индикатори,
свързани с измерване на младежката миграция.
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дискусиите бяха политиките и индикаторите, свързани с измерване на
младежката миграция, както и разработването на модели на
многостепенно управление на явлението.

Проект „Повишаване на иновационния капацитет на
малките и средните предприятия“ (SME Innovation
Capacity Boost - SMEInnoBoost)
В рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на
малките и средните предприятия“ (SME Innovation Capacity Boost SMEInnoBoost) на 31 януари и 1 февруари 2018 г. Националният
статистически институт беше домакин на международен семинар за
разработване на въпросник и методология за провеждане на
статистическо изследване на иновационната дейност на малките и
средните предприятия в Албания, България и бившата югославска
република Македония.
Проектът се реализира в рамките на програмата „Балкани - Средиземно
море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020) и е
насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и
средните предприятия в региона.
Проектът стартира в началото на август 2017 г. и е с продължителност 24
месеца. Целта на проекта е да се даде тласък на транснационалния
иновационен капацитет на МСП и да се подпомогне създаването на
устойчиви мрежови формации, включително иновационни клъстери с
други МСП от Балкано-Средиземноморския регион, за да се споделя
ноу-хау и да се разработят иновации чрез създаването на тристранни
партньорства за обезпечаването на МСП със съответните данни,
инструменти и системи. Партньори по проекта са: статистическите
служби на България, Албания и бившата югославска република
Македония, Националното сдружение на малкия и средния бизнес,
Научно-технологичният парк на Крит при Фондация за научни
изследвания и технологии - Гърция, Институтът по информационни и
комуникационни технологии при БАН, Фондация за малките и средните
предприятия - Скопие, бивша югославска република Македония,
Агенция за регионално развитие на Фондация „Корче“, Албания;
наблюдаващи партньори - Лаборатория за софтуерно инженерство и
интернет технологии към Кипърския университет и Фонд за иновации и
технологично развитие на бившата югославска република Македония.
Водещ партньор е Националното сдружение на малкия и средния
бизнес в България.
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специализиран софтуер за анкетьорите и осигуряване на технически
средства за анкетите.

Проекти в рамките на „Визия 2020“ на ЕСС
ESSnet проект в областта на Големи информационни
масиви (Big Data)
В рамките на ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data- II”
съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия №
11104.2016.010-2016.756 Националният статистически институт
съвместно със Статистическия институт на Белгия беше домакин и
съорганизатор на международна конференция, на която бяха
представени резултатите от проекта. В събитието, проведено на 14 и 15
май 2018 г. в София, взеха участие председателят на НСИ Сергей
Цветарски, генералният директор на Евростат Мариана Коцева,
председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут и
координаторът на проекта Питър Стройс.
По време на откриването на събитието председателят на НСИ Сергей
Цветарски отбеляза, че бъдещето на официалната статистика в ерата на
Big Data е все още предмет на дискусии и експериментални проучвания,
но едновременно с това подчерта, че е необходимо цялата
международна и европейска статистическа общност да се адаптира към
новата дигитална реалност и да отговори адекватно на възможностите
и предизвикателствата, които тази реалност предлага.
Мариана Коцева, генерален директор на Евростат, изнесе презентация
на тема: „От Big Data към достоверна смарт статистика - официалната
статистика в дигиталното общество и икономика“, като подчерта, че
смарт системите се развиват постоянно и това налага официалната
статистика да бъде част от тези системи. По този начин се върви към
изграждане на смарт статистика в рамките на Европейската
статистическа система, където достоверността е ключов елемент.
Необходимо условие за всичко това е промяната на мисленето и
уменията на човешкия капитал.
Председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут
направи основно изказване на тема „Големите данни в официалната
статистика - къде отиде скоростта?“.

Бюлетин № 9, 2018

Той изрази мнението, че на този етап е назряла необходимостта от Стр. | 14
интегриране на Big Data в статистическия бизнес процес, което изисква
висока степен на стандартизация на концептуално и технологично
ниво. Едновременно с това стратегическото партньорство между
националните статистически институти и държателите на източниците
на Big Data е от решаващо значение за крайния успех.
През двата дни на конференцията бяха обсъдени резултатите от
различните работни пакети, включени в проекта, с всички европейски
страни - участници в проекта, заинтересовани експерти, представители
на Евростат, международни организации, научната общност и бизнеса
в България.
На заключителната сесия на семинара беше проведена широка
дискусия за влиянието на Big Data върху официалната статистика и
бъдещето на Европейската статистическа система. По време на тази
дискусия беше акцентирано върху значението на партньорството с
частни организации и научната общност, както и върху ролята на
националните статистически институти в контекста на дигитализацията
на икономиката и обществото.
Подобно събитие, чийто домакин е Националният статистически
институт, се провежда за втори път в София. В бъдеще НСИ ще
продължи да работи по проeкти в областта на Big Data.

Проект „Дигитална комуникация, анализ на
потребителите и иновативни продукти“(DIGICOM)
Проект DIGICOM (Digital communication, User analytics and Innovative
products) е разработен, за да отговори на приоритетите във „Визия
2020“ на ЕСС - идентифицирането на потребителските нужди и
разпространението и комуникацията на европейските статистически
данни. Общо 18 национални статистически служби са включени в
изпълнението на този проект.
Националният статистически институт на България участва във всичките
4 работни пакета на проекта:
 Анализ на потребителите;
 Иновативни и споделени продукти и инструменти;
 Разпространение на отворени данни;
 Комуникация и промотиране.
През 2018 година в рамките на проект DIGICOM НСИ съвместно с
Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, беше домакин
на Конференция за потребителите на европейска статистическа
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добри данни“, състояла се в края на юни в София.
Събитието беше проведено в рамките на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от
създаването на статистическата институция в България. Генералният
директор на Евростат Мариана Коцева представи основните политики
на Евростат в областта на разпространението под мотото
Потребителите на първо място. На конференцията бяха обсъдени
темите: „Официалните статистически данни - обективно за
реалността“ и „Ползата от европейската статистическа информация
при изготвяне на анализи, вземане на решения и мониторинг - добри
практики“. Представени бяха добри практики в областта на
разпространението, интерпретирането и анализа на статистическите
данни, като беше подчертана ролята и значението на европейската
статистическа информация за развитието на държавата, бизнеса,
науката, неправителствения сектор и цялото общество.
Националният статистически институт осъществи редица инициативи,
насочени към повишаване на интереса към статистиката и на
статистическата култура на потребителите, по-специално на
учениците от средното училище и студентите.
НСИ организира и проведе в България първата Европейска олимпиада
по статистика за ученици. Общо 11 държави - членки на ЕС взеха
участие с 2366 отбора. Броят на участниците от България, Хърватия,
Кипър, Финландия, Франция, Гърция, Италия, Полша, Португалия,
Словения и Испания достигна 6300.
Инициативата беше насочена към повишаване на статистическата
култура на младите хора, към насърчаване на тяхната любознателност
и интерес към статистиката и нейната роля в живота на обществото.
Олимпиадата се проведе в два кръга - национален и европейски, с две
категории ученици от средното образование: ученици от Х - ХII клас и
ученици от VIII - IX клас. Състезанието беше отборно, като всеки отбор
се състоеше от един до трима ученици с учител ментор. В националния
кръг на олимпиадата се състезаваха 527 ученици, разпределени в 194
отбора.
В Европейския кръг участваха само победителите от националния кръг
във всяка държава. Шестте отбора победители от България участваха и
се представиха достойно с двеминутни видеоклипове, в които
отговаряха на въпроса: „Защо официалната статистика е важна за
нашето общество?“.
Победителите в Европейския кръг на олимпиадата по статистика бяха
обявени на 23 май 2018 г. и бяха наградени по време на Европейската
конференция по качество на официалната статистика 2018, проведена
в периода 26 - 29 юни в гр. Краков, Полша.
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През октомври 2018 г. започна и Втората Европейска олимпиада по
статистика за ученици 2019, която ще приключи през май 2019 година.
Повече информация можете да намерите на: www.eso2018.eu, както и
на страницата на Евростат във фейсбук.

Проект в рамките на Проект „Картиране и оценка на интегрирани сметки за
8-ма Рамкова
екосистемите“ (MAIA)
програма на ЕС за
научни изследвания Изпълнението на проекта започна на 1 ноември 2018 година. Проектът
и иновации
е финансиран от Европейската Комисия, представлявана от
„Хоризонт 2020“
Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия (EASME).
Участници в проекта са различни институции от Нидерландия,
Германия, България, Финландия, Испания, Гърция, Белгия, Чехия,
Франция, Обединеното кралство и Норвегия.
Партньори с опит в областите статистика, екологично моделиране и
икономика на околната среда са различни чуждестранни университети,
държавни агенции, организации, статистическите служби на
Нидерландия, Норвегия и България, Националния институт по
геофизика, геодезия и география към БАН, Изпълнителната агенция по
околна среда на България, Финландския институт по околна среда,
Норвежкия институт за изследване на природата, Белгийския
изследователски институт за природа и гори, Испанския национален
съвет за научни изследвания, Чешкия институт за изследвания на
глобалните промени към Чешката академия на науките, Световния
център за мониторинг на консервацията, Парижкия технологичен
институт за храни, живот и науки за околната среда, Белгийския
институт за технологични изследвания.
Координатор на проекта е Университетът и научно-изследователският
център във Вагенинген, Нидерландия.
Проектът е с продължителност 48 месеца. Общата стойност на проекта
е 3 002 007,50 Евро.
Целта на проекта е да интегрира природния капитал и отчитането на
еко системите в държавите членки на ЕС. MAIA използва Системата за
икономически сметки на околната среда - Експериментални
екосистемни сметки (SEEA-EEA) като методологична основа за
природния капитал и отчитането на еко системите. SEEA-EEA осигурява
последователна рамка за анализиране и съхраняване на информация
за активите на екосистемите и потоците от екосистемни услуги, както в
физически, така и в парични единици. SEEA EEA следва пространствен
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данни в отчетите. В MAIA ще се следва гъвкав подход, който ще позволи
адаптирането на рамката на SEEA EEA към условията на отделните страни от
ЕС. По-специално, проектът MAIA е фокусиран върху:
 Оценка на приоритетите на политиката за отчитането;
 Тестване, пилотно внедряване и интегриране на природния капитал и
отчитането на еко системите в 10 страни;
 Тестване на новаторски подходи за природния капитал и отчитането
на еко системите в европейския контекст и
 Подпомагане на природния капитал и отчитането на еко системите в
ЕС чрез различни комуникационни дейности и разпространение,
включително разработване на насоки, уеб-базирана информационна
система и други улесняващи дейности.

Карта на партньорите в проект MAIA

Източник: https://sc5.easme-web.eu/?p=817527#

Бюлетин № 9, 2018

Споразумения за
сътрудничество в
областта на
статистиката

На 30 август 2018 г. НСИ проведе неформална среща на
ръководителите на статистическите служби на страните от
Балканския регион - Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, бившата
югославска република Македония, Сърбия и Черна гора. Основна тема
на срещата беше възобновяването на дейността на Асоциацията на
балканските статистици. Предложението беше подкрепено от всички
участници в срещата, беше обсъдена визията и мисията на
асоциацията и бяха набелязани следващите стъпки по нейната
регистрация и бъдещи дейности. Бяха договорени и обучения за млади
статистици от Западните Балкани. В рамките на срещата беше
подписан и Меморандум за сътрудничество в областта на
статистиката между Националния статистически институт на
Република България и Статистическата служба на Република Сърбия.
На 19 юли 2018 г. в гр. Минск, Република Беларус, беше подписано
Споразумение между Националния статистически институт на
Република България и Националния статистически комитет на
Беларус (Белстат) за сътрудничество в областта на статистиката. От
българска страна споразумението подписа г-н Сергей Цветарски,
председател на Националния статистически институт, а от белоруска г-жа Инна Медведева, председател на Националния статистически
комитет на Беларус.
В процес на подписване е Споразумение за сътрудничество с
Република Молдова, одобрено от Министерски съвет.
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Споразумения за
субсидии на ЕК

Споразумения за субсидии на Европейската
комисия, по които НСИ е бенефициент

Стр. | 19

През 2018 г. НСИ успешно приключи изпълнението на 13 проекта,
финансирани с целеви субсидии от Европейската комисия и
съфинансирани
от
държавния
бюджет
в
областта
на
макроикономическата статистика, демографската и социалната
статистика, бизнес статистиката и многоотрасловата статистика. През
годината НСИ кандидатства и сключи договори с Европейската комисия
за 15 нови проекта, които е предвидено да се изпълняват през периода
2019 - 2020 година.
Проектите са включени в Годишната програма на Евростат за 2018 г. и са
в изпълнение на новия Регламент (ЕС) 2017/1951 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода
2013 - 2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 година. През юли
беше извършен одит на девет проекта на ЕК съгласно Годишния план за
последващ контрол на Евростат, който приключи успешно.
Приключили проекти за 2018 година по статистически области
Брой
6
5

4
3
2
1
0
Бизнес статистика

Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика

Многоотраслова статистика
Качество, ИКТ, статистическа инфраструктура и
други проекти
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Сключени договори за субсидия през 2018 година по статистически области
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Брой
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Бизнес статистика

Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика
Многоотраслова статистика
Качество, ИКТ, статистическа инфраструктура и
други проекти

Обобщена таблица с проектите на НСИ по споразумения за субсидия с ЕК линк
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За контакти:
Национален статистически институт
Дирекция „Обща администрация“
Отдел „Планиране, проекти и координация“
София - 1038,
ул. „Панайот Волов” № 2
тел. +359 2 9857 505
Е-mail: info@nsi.bg
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