ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОИЗТОК
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ДОБРИЧ"

138 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА
На 25 юни 2018 г. статистическата институция в България навършва 138 години.
През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно
отделение към Министерството на финансите - основоположник на днешния
Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в
България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към
Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 72
години отдел „Статистически изследвания - Добрич“ към Териториалното
статистическо бюро - Североизток, макар и с различни имена през годините, събира,
обработва, анализира и разпространява статистическа информация.
За изминалите години българската статистика е постигнала много в
информираността на обществото и стремежа на статистиците да осигурят
статистическия образ на действителността независимо от времето.
Необходимостта от статистическа информация е доказана от историята.
Ежедневно се правят анализи, използват се и се цитират статистически данни, а
тяхното значение нараства с приложението им.
Зад сухата статистическа информация стои човешкото лице на българските
статистици. Те допринасят за развитието и утвърждаването на националната статистика
и в международен план. Статистиците осигуряват обективна, навременна и надеждна
статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие,
както и за околната среда на национално и регионално равнище.
През 2018 г. се проведе първата Европейска олимпиада по статистика за
ученици. В нея участваха 11 000 ученици от 12 държави на възраст от 14 до 18 години.
Област Добрич беше достойно представена от възпитаниците на Професионалната
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ - гр. Генерал Тошево, и в двете възрастови
групи при решаването на статистически задачи и изготвянето на статистически
анализи.
Статистиците вярват, че професията им е обществено значима и има бъдеще.
Ползва се с доверие и признание в обществото.
Отдел „Статистически изследвания - Добрич“ ще отбележи професионалния си
празник с отворени врати за граждани и гости на 25 юни 2018 г. през целия ден, като
всички желаещи ще имат възможност да се запознаят с начините на събиране,
обработка и разпространение на информацията на адрес:
гр. Добрич
пл. „Свобода“ № 5, етаж 7.
Заповядайте на нашия празник!
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