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нистерството на правосъдието и е образувано
Статистическо организационно отделение към
Министерството на финансите (25 юни 1880 г.)
Проведено е първото преброяване на населението към 1 януари 1881 година
Създадена е българската държавна статистическа
институция - Статистическото отделение прераства в самостоятелно статистическо бюро
Закон за Дирекцията на статистиката на Българското Княжество и Закон за преброяване на населението, сградите и домашния добитък
Започва издаването на списание „Месечни статистически известия”
Проведено е първото преброяване в сферата на
индустрията
Започва издаването на „Статистически годишник
на Българското царство”
Проведено е първото наблюдение на домакинските бюджети
Започва издаването на първото специализирано списание - „Тримесечно списание на Главната
дирекция на статистиката”, което продължава да
излиза и до днес под името списание „Статистика”
Създадено е Централно статистическо управление
към Министерския съвет като общодържавен орган за ръководство на статистическата дейност в
страната
Закон за статистиката - създаден е Националният
статистически институт (НСИ)
Подписва се Съвместна декларация за сътрудничество в областта на статистиката между НСИ на
България и Статистическата служба на Европейската общност (Евростат)
Българската статистика се присъединява към
Европейската статистическа система
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Статистическо наследство

1. Началото на преброяванията на
населението в Княжество България
се поставя със закон от 13 декември
1880 година. Първото преброяване
след Съединението на Княжество
България с Източна Румелия се осъществява към 31 декември 1887
година.
Досега в България са проведени 17
преброявания на населението и жилищния фонд.

2. Първият „Статистически годишник на Българското царство” е издаден през 1910 година. Събирането на данни за икономическия,
социалния, политическия и културния живот на България в една
публикация е било необходимо за
нуждите на държавата и обществените интереси.

3. Статистическото изучаване на
външната търговия е въведено
през 1880 г. и обхваща износа,
вноса, транзита, новоизноса,
временния внос и временния
износ.
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Статистическо наследство

Електронни услуги

4. През 1880 г. се въвежда статистика на движението на
населението. Това е началото на статистическото изучаване в областта на демографската статистика в България.

7. През 2011 г. е проведено първото електронно преброяване на населението и жилищния фонд. Онлайн се преброиха
над 40% от хората в България.

5. Първото извадково изследване на домакинските бюджети е проведено през 1925
година. Обект на изследването са 1 487 чиновнически и работнически домакинства.
От 1951 г. се поставя началото на статистиката на домакинските бюджети, а от 1953 г.
се организира целогодишно наблюдение
по разширена програма въз основа на
стохастична извадка.

6. През 1929 г. е издаден първи брой на „Тримесечно списание на Главната дирекция на
статистиката“, което по-късно
излиза под заглавие „Статистика“. Списанието отразява
развитието на методологията,
теорията и практиката на статистическата наука в национален и международен мащаб.
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8. От 2009 г. респондентите могат да подават годишните си
отчети онлайн. Над 70% от близо 600 хиляди фирми вече
използват възможността да изпълняват задълженията си
в онлайн режим.
От есента на 2015 г. потребителите ще имат достъп до всички бази данни и ще могат да извличат графични и картографски изображения.

9. Дигиталната библиотека на НСИ предоставя на потребителите възможност за безплатен интернет достъп до над
1 000 000 дигитализирани страници на статистическите
издания от 1880 г. до наши дни.
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