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Декларация за качество на 
европейската статистическа система

Европейската статистическа система е партньорство, в рамките на което си сътрудничат Ев-
ростат и националните статистически органи на всяка държава — членка на ЕС и на ЕАСТ. 
Нашата съвместна мисия е да предоставяме независима и висококачествена статистическа 
информация на европейско, национално и регионално ниво, която да бъде достъпна за всички 
с цел вземане на решения, научни изследвания и обсъждания.

Програмата и приоритетите на европейската статистика се обсъждат и одобряват от члено-
вете на ЕСС, като окончателните решения се вземат по демократичен начин в съответствие с 
европейските законодателни процедури. 

Дейността ни е уредена съгласно строг правен режим(1), допълнен от стабилна и саморегули-
раща се обща рамка за качество на световно равнище, в основата на която е Кодексът на ев-
ропейската статистическа практика(2). Спазването на Кодекса подлежи на периодична оценка 
посредством механизми за разглеждане и чрез строго проследяване на изпълнението на на-
белязаните действия за подобряване(3).

Считаме, че качеството е в основата на нашето конкурентно предимство в свят, изправен във 
все по-голяма степен пред светкавично налична информация, която често не е подкрепена с 
необходимите доказателства за качество. В работата си се ръководим от професионалната 
независимост, безпристрастното третиране на всички потребители, обективността, надежд-
ността, статистическата поверителност и разходната ефективност. Разработването,  про-
изводството и разпространението на нашите статистически данни се основават на солидни 
методологии, най-добрите международни стандарти и подходящи процедури, които са добре 
документирани по прозрачен начин. Нашите принципи за качество са: относимост, точност, 
актуалност и навременност, достъпност и яснота, както и съгласуваност и съпоставимост. 

Ние постоянно се стремим да сведем до минимум тежестта върху респондентите, да поддър-
жаме добро сътрудничество с доставчиците на данни и групите от заинтересовани страни, 
включително научните общности.

Поели сме ангажимент за високи статистически постижения чрез систематично идентифи-
циране на нашите силни и слаби страни, както и на свързаните с тях рискове, които своевре-
менно отчитаме и анализираме при непрекъснатото усъвършенстване на нашата обща рамка 
за качество. Чрез постоянно модернизиране, новаторство и съставяне на нови показатели ние 
не само подобряваме качеството на нашите продукти и услуги, но също така се опитваме да 
предвиждаме нововъзникващите явления и потребности на нашите потребители. 

Ръководители на националните статистически институти и генерален директор на 
Евростат

(1) Договор за функционирането на Европейския съюз: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FU
LL&from=EN и Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика,  изменен с Регламент (ЕС) 2015/759 http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN.

(2) Кодекс на европейската статистическа практика: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5921997/10425-BG-BG.PDF 
и Рамката за осигуряване на качеството на ЕСС: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/
bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646.

(3) Първи и втори кръг от партньорските оценки на ЕСС: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peer-reviews и 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews. K
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