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Сто и четиридесет години българска статистика. Що е то? Ако беше 140-годишен мъж, щеше 

да е прегърбен и белобрад старец, който се е нагледал на живота и мисли, че вече знае всичко и е 

време да иде на оня свят. Но не е мъж, и жена не е, не е и белобрад, нито прегърбен, а да се нагледа 

на живота, няма как и знае, че не всичко знае. Статистика… ето какво ни казва Уикипедия: 

„Математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и 

интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата 

дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и 

експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се 

отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост“.  

А ако беше 140-годишен мъдрец, а не някой побелял възрастен човек? Какъв ли щеше да е 

тогава? Аз си го представям така… много свеж в лице, знаещ и можещ да предугажда събитията и 

сякаш точно неговите знания се използват от всички други науки и области в живота! Той е като 

стълба, на която е толкова удобно да стъпят краката ти, и когато вече стъпиш, ставаш по-

убедителен за публиката. Почти няма статия, която по един или друг начин да не се позовава на 

статистически данни… на данните на мъдреца. 

Може да се каже, че плуваме в море от информация, а мъдрецът събира, подрежда, 

анализира морето. Всеки сам за себе си е като ходещ информационен поток, който се влива в 

общото море, т.е. участва в него. Там, дето е текло, пак ще тече, казват старите хора.  

От 140 години в България тече официално статистика. Нашият български мъдрец е получил 

акта си за раждане на 25 юни 1880 година. През януари 1881 г. е направено първото преброяване на 

населението в тогавашното Княжество България. Тогава още никой не е мислил за интернет и 

електронно преброяване… светът е бил различен. Сега също е.  

Статистика е имало тогава, има и днес, мъдрецът е жив. И изглежда винаги свеж за възрастта 

си. Статистиката винаги е в крак с модата. Би било прекалено трудно да се облечем модно, ако не 

знаем кое е модното днес! Сега, в дни на пандемия, са на мода маските. Светът се променя… дали 

всяко зло е за добро, ще разберем по-късно. Но едно е сигурно - статистиката ще ни помогне да го 

разберем, тя винаги го прави! Тя е стъпалото, на което стъпват удобно краката ни. Тя е мъдрецът, на 

когото разчитаме да подрежда морето от информация за нас, за да знаем повече, за да сме по-

категорични и в изборите, и в решенията, които взимаме.  

Мъдрецът е жив… и става все по-мъдър, а заедно с него и ние!  
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