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„България и светът в числа“ - изложба на НСИ в 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” 

 
 

 
 

 Председателят на Националния статистически институт д-р Ренета Инджова 
откри изложба под надслов „България и светът в числа“ в централното фоайе на 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” на 14 март 2013 г. от 11.00 часа. 
Организатори са НСИ и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. 

 

 
 
Изложбата е част от събитията, които се провеждат от НСИ през настоящата 

календарна година, обявена за глобална инициатива „2013 - Международна година на 
статистиката”, и e по случай 133-тата годишнина от създаването на Националния 
статистически институт. През следващите години се очаква да се увеличи търсенето на 
статистици и анализатори на данни с 4.4 милиона работни места в целия свят. 
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Представители на обществено-политическия живот, на научните и 

професионалните среди в областта на статистиката уважиха събитието. Д-р Желю 
Желев - президент на Р България в периода 1990 - 1997 г., акад. Благовест Сендов - 
председател (1995 - 1997 г.) и заместник-председател (1997 - 2004 г.) на Народното 
събрание и посланик в Япония от 2004 до 2009 г.; архимандрит Дионисий от Светия 
синод на Българската православна църква; проф. Валери Димитров - председател на 
Сметната палата; Н. пр. г-н Арсен Схоян - извънреден и пълномощен посланик на 
Армения; архимандрит Абгар Овагимян - Арменска епархия в България; Соня Бедросян 
- председател на AGBU - София; акад. Светлин Русев - председател на Съюза на 
българските художници в периода 1973 - 1985 г. и действителен член на Българската 
академия на науките от 2003 г.; проф. Христина Вучева - заместник министър-
председател в правителството на Ренета Инджова (1994 - 1995 г.) и председател на 
Националния статистически съвет; доц. Мария Славова - Юридически факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”; проф. Стоян Цветков - председател 
на НСИ от 2007 до 2008 г. и преподавател в УНСС; доц. Александър Хаджийски - 
председател на НСИ (1998 - 2007 г.); Даниела Бобева - директор на дирекция 
„Международни отношения”, и Емил Димитров - директор на дирекция „Статистика” в 
БНБ; представители на държавни институции - Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Националния осигурителен институт, 
Агенция „Митници”, „Информационно обслужване” АД; членове на Националния 
статистически съвет и изтъкнати статистици. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Д-р Ренета Инджова откри изложбата, като акцентира върху основните 

направления в работата си като председател на НСИ: професионално израстване и 
независимост на НСИ като институция; ефективно управление; сътрудничество с 
международните организации в областта на статистиката. Д-р Инджова изрази 
увереността си, че 2013 г. ще бъде успешна година за реализацията на амбициозните 
планове на института, още повече, че от 1 януари 2013 г. България е пълноправен член 
на Статистическата комисия на ООН. 
 Вдъхновено слово за голямата обществена значимост на статистическата 
информация произнесе архимандрит Дионисий от Светия синод на Българската 
православна църква. „Позволявам си да сравня дейността на статистиците с една от 
дейностите на някои ангелски чинове, които отразяват в специални небесни регистри 
определени данни за всекиго от нас. Това го казвам, за да е ясно какво трябва да е 
съзнанието на всеки статистик, след като той показва едно или друго състояние на 
душата на обществото...” 
 Съдържанието на изложбата представи директорът на Националната библиотека 
проф. дфн Боряна Христова, която благодари на всички, участвали в нейното 
създаване. 

Изложбата представя на широката публика най-важните и основополагащи 
документи за първите институции, извършващи системна статистическа дейност в 
България. Целта на изложбата е да се акцентира върху значимостта и традициите на 
статистиката, като представя статистическите издания, които са част от книжовното, 
научното и културното наследство на България. Вече 133 години българската 
статистика регистрира и отразява социалното и икономическото развитие на страната. 
Статистическите изследвания, проведени през периода 1880 - 2013 г., разказват 
историята на България в числа.  
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Посетителите могат да се запознаят с най-стари оригинални издания от 

провежданите статистически наблюдения в страната. Включени са и ръчно изработени 
статистически албуми и карти.  
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В изложбата са представени и оригинални издания на Международния 
статистически институт, Кралското статистическо дружество на Великобритания, 
Американската  статистическа асоциация, ООН, ЕВРОСТАТ, ФАО, ОИСР, УНКТАД, 
ЮНИДО. Включени са статистически карти и атласи, издадени от статистическите 
служби на Германия, Мексико, Португалия, Полша, Белгия, Естония, Италия и други 
страни. 
 Богатството на колекциите от фонд „Международна статистика“ се дължи на 
дългогодишното коректно партньорство на българската статистика с почти сто 
статистически служби и международни организации от целия свят. 
 

 
 
От фондовете на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ са 

представени за първи път документи за възникването и развитието на статистиката в 
България, резултати от проведени общи и отраслови статистически изследвания, както 
и първи статистически данни за библиотеките и книгоиздаването в България. 
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Посетителите на изложбата ще имат и неповторимата възможност да видят 

оригинални документи на османотурски език, съхранявани в отдел „Ориенталски 
сбирки” на Националната библиотека, които се експонират за първи път. Те отразяват 
етапи от развитието на отчетността и статистиката в Османската империя като цяло и в 
българските земи в частност. Най-ранният документ е от последната четвърт на ХV век 
и представлява поименен регистър на соколарите на Балканите, на техните задължения 
към държавата и размера и вида на земевладенията им. Дневни журнали от 1847 г. 
разкриват ежедневната статистика, водена в Артилерийския полк в Шумен, както и във 
военните болници в Битоля и Истанбул, а от 1849 - 1850 г. - за Общообразователното 
училище в Одрин. Отделен регистър дава представа за приходите от данъка десятък за 
община Белоградчик в периода 1854 - 1855 година. Карантинната станция в Лом е 
представена с приходо-разходен регистър за 1866 година. Информация за имотното 
състояние на населението на село Иванци, Шуменско, черпим от емлячен регистър за 
1873 година. Дневни и месечни журнали за 1871 - 1876 г. дават сведения за 
функционирането на Болниците за бедни и преселници в Дунавския вилает и по-
конкретно - в Добрич, Видин и Тулча. Подробна информация за Дунавския вилает се 
съдържа и в неговите Годишници (Салнаме) за 1874 и 1876 година.  

 
 Изложбата може да бъде посетена до 15 април 2013 г. всеки ден (без неделя) от 9 
до 19 ч., след което ще гостува на няколко града в България. 

 

 


