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СРЕЩА НА ЕКИП ОТ ТСБ - ЮГОИЗТОК СЪС СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

 

На 18 май 2018 г. в Териториално статистическо бюро - Югоизток (ТСБ - Югоизток) се 

проведе среща на експерти от отдел „Статистически изследвания - Бургас“ (ОСИ - Бургас) със 

студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

Срещата беше осъществена по инициатива на ректора на университета доц. д-р Магдалена 

Миткова и хонорувания преподавател по дисциплината „Въведение в счетоводството“ Красимира 

Миланова от катедра „Икономика и управление“, като целта беше да се подобри практическата 

подготовка на студентите. 

С мултимедийна презентация 

„Териториално статистическо бюро - 

Югоизток - част от пъзела на модерната 

българска статистика“ г-жа Дочка 

Камбурова, началник на отдел 

„Статистически изследвания - Бургас“, 

запозна студентите с историята на 

статистическата институция в България, 

с основните тенденции в развитието на 

статистиката и главните приоритети и 

предизвикателства пред статистическата 

практика в условията на непрекъснато променящото се общество. 

Г-жа Илияна Стоянова, главен експерт в ОСИ - Бургас към ТСБ - Югоизток, запозна подробно 

присъстващите с последните указания и нормативни изисквания към Годишния отчет за дейността за 

2017 г. и новостите спрямо 2016 година. Основният акцент беше поставен върху сътрудничеството 

между институциите при подаване на годишните отчети за дейността на фирмите и все по-широкото 

използване на новите ИТ технологии.   

Г-жа Дечка Славчева, главен експерт в сектор „Бизнес статистика“ при ОСИ - Бургас, запозна 

аудиторията с най-често допусканите грешки при попълването на годишните отчети за дейността от 

респондентите. На студентите бяха предоставени различни статистически формуляри с кратки 

указания за попълването им и всеки имаше възможност да ги попълни за хипотетично предприятие. 

Г-н Добромир Ангелов, главен експерт в ТСБ - Югоизток, представи каналите за комуникация 

на Националния статистически институт (НСИ) с обществото. Запозна студентите с Информационна 
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система „Инфостат“ и дигиталната библиотека на НСИ, както и с възможностите, които предоставя 

официалният сайт на НСИ. 

Проведена бе кратка викторина, 

на която студентите се представиха 

успешно, а най-активните бяха 

наградени с книгата „България в 

огледалото на статистиката“. 

В заключение и двете страни се 

обединиха около мнението, че би било 

добре подобни срещи да се провеждат 

периодично и да се превърнат в 

традиция като част от бъдещото 

сътрудничество между ТСБ - Югоизток, 

отдел „Статистически изследвания - 

Бургас“ и катедра „Икономика и управление“ при Факултета по обществени науки на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“. 

Проведената среща беше 

изключително полезна и за двете страни. 

Чрез нея ТСБ - Югоизток изпълни 

няколко от своите цели: да запознава 

обществеността със статистиката като 

наука и практика, да запознава младите 

хора със статистиката като професия, да 

популяризира сайта на НСИ и начините 

за получаване на статистически данни, да 

осъществява полезни партньорства и да 

повишава авторитета на институцията. 
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