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МАЩАБЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА СТАТИСТИКАТА 
КАТО ПРОФЕСИЯ И ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В ПОДКРЕПА НА 

МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СТАТИСТИКАТА 
 

В периода от 11 до 15 март 2013 г. Териториално статистическо бюро - Ямбол в партньорство 
с Областния информационен център - Ямбол реализира във всички общини на областта поредица от 
срещи с представители на държавната и местната власт, бизнеса, училищата, организации с 
нестопанска цел и др., като общо 86 присъстващи бяха непосредствено запознати с целите на 
Международната година на статистиката и начините, по които могат да се включат в мероприятията 
или да се регистрират в подкрепа на глобалното честване. По време на работната среща в община 
Стралджа директорът на ТСБ - Ямбол г-жа Калина Казанджиева изказа благодарност към СОУ „П. 
К. Яворов” - гр. Стралджа, включило се сред първите подкрепящи световната инициатива в нашата 
страна. Присъстващият на срещата секретар на община Стралджа г-жа Атанаска Христова даде идея 
да се създаде партньорство между общината, СОУ „П. К. Яворов” и ТСБ - Ямбол за 
популяризирането на статистиката като професия сред учениците от СОУ „П. К. Яворов”, а на по-
късен етап и за разпространението на тази инициатива сред останалите средни общообразователни 
училища на територията на областта по метода „връстници обучават връстници”. 

Организационният комитет за честването на Международната година на статистиката в ТСБ - 
Ямбол излъчи екип, който да представи професията на статистика по забавен начин, за да се 
провокират творческият ентусиазъм и интересът на младите хора. 
 На 25 март 2013 г. Териториално статистическо бюро - Ямбол проведе наблюдение на 
работната сила сред 50 учащи в 10 и 11 клас на СОУ „П. К. Яворов” - гр. Стралджа, като целите бяха 
две: учениците да се запознаят на практика както с едно от най-големите извадкови статистически 
наблюдения, провеждани сред домакинствата у нас, така и с работата на статистика. Анкетирането 
се извърши по метода на самонаблюдението. Попълнените анкетни карти се въведоха от служители 
на ТСБ - Ямбол, след което с помощта на експерти от ЦУ на НСИ данните се обработиха, обобщиха 
и анализираха. 

На 28 март 2013 г. екипът на ТСБ - Ямбол посети учениците от 10 и 11 клас на СОУ „П. К.  
Яворов” в гр. Стралджа и с помощта на мултимедийно презентиране проведе открит урок за 
популяризиране на статистиката като професия. 
 Присъстващите изслушаха с голямо внимание разказа на г-жа Казанджиева, директор на ТСБ 
- Ямбол, за българската статистика, търсенето на данни в официалния сайт на НСИ и перспективите 
на професията.  
 Ваня Лазарова, главен експерт в ТСБ - Ямбол, запозна учениците с наблюдението на 
работната сила. Най-голямо въодушевление сред младежите настъпи, когато им бяха представени 
резултатите от анкетата, в която лично са участвали. 

Добромир Ангелов, старши експерт в ТСБ - Ямбол, провокира съобразителността и 
творческия дух на младите възпитаници, като им представи кратък анализ за населението на област 
Ямбол, таблици с данни по общини и им постави практическа задача да направят по подобие анализ 
за населението на община Стралджа. Учениците се справиха отлично. На практика те изготвиха своя 
първи статистически анализ, а най-активните бяха поощрени със символични награди. 

Гости на мероприятието бяха г-н Митко Андонов, кмет на община Стралджа; г-жа Атанаска 
Христова, секретар на община Стралджа; инж. Татяна Петрова, началник на Регионалния 
инспекторат по образованието - Ямбол, г-жа Валентина Маринова, директор на СОУ „П. К. Яворов”, 
г-н Стоян Георгиев, заместник-директор на СОУ „П. К. Яворов”; г-н Здравко Динев, експерт в РИО -
Ямбол; журналисти и учители.  
 

Гостите приветстваха от свое име инициативата и подчертаха, че в партньорство ще 
продължат да съдействат на ТСБ - Ямбол за популяризирането й в още по-интересния формат 
„връстници обучават връстници”, като предложиха това да се осъществи не само в средните 
общообразователни училища в областта, а и в гимназии. 
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Накрая участващите в открития урок ученици попълниха анонимна анкетна карта, в която 
споделиха впечатленията си. Според 95% от тях темата на срещата е била актуална (фиг. 1), 98% са 
научили нови и интересни неща за статистиката (фиг. 2), за 93% придобитите знания ще им бъдат от 
полза (фиг. 3), 44% биха работили като статистици (фиг. 4). Някои от учениците са записали: 
„Всички данни ще ми бъдат нужни”, „Благодаря за дадената информация”, „Подкрепям вашата 
професия”. 

 
Фиг. 1. Въпрос 1: „Темата на срещата е актуална” 
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Фиг. 2. Въпрос 2: „Научих нови и интересни неща за статистиката” 
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Фиг. 3. Въпрос 3: „Придобитите знания ще ми бъдат от полза” 
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Фиг. 4. Въпрос 4: „Бих работил(а) като статистик” 
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С тази инициатива на ТСБ - Ямбол в партньорство с община Стралджа, Регионалния 

инспекторат по образованието - Ямбол и СОУ „П. К. Яворов” се постави началото на мащабен 
проект, посветен на честването на Международната година на статистиката.  
 
 


