НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИ
ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА

Една от основните цели на Националната Статистическа Система (НСС) е да
произвежда и разпространява статистически продукти и услуги, съответстващи на
потребностите на различни групи потребители, които да осигуряват висококачествена и
надеждна информация за състоянието и тенденциите в развитието на демографията,
социалната сфера, икономиката и околната среда.
Комплексната и многоаспектна статистическа информация е ключов инструмент
при разработването, мониторинга и оценката на регионални политики и програми. НСС
от години разработва регионална статистика, както и интегрирана система от
показатели за наблюдение на устойчивото развитие и мониторинга на Европейски и
национални стратегии и приоритети.

Налична информация (на интернет страницата на НСИ):
 Показатели за мониторинг на национални и европейски стратегии
 Регионална статистика
 Статистика на европейските градове

Днес тенденциите в световната практика при планирането, анализирането и
оценката на регионални политики са съсредоточени в търсенето и използването на нови
източници на статистическа информация, както и комбинирането ѝ с качествени,
хармонизирани и възможно най-детайлни пространствени данни. Интегрираните
статистически и пространствени данни са мощен инструмент за разработване на
стратегически проекти, анализ на социални или природни явления и процеси, както и за
адекватното вземане на решения в условия на бедствия и оптимално разпределение на
ресурсите при кризи.
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С производството на „Грид на населението 2011“ НСИ направи първа стъпка в
основаване на нова инфраструктура за представяне на по-детайлна статистическа
информация - грид мрежи. Грид базираната статистика е изключително полезна и
важна, тъй като позволява производството на времеви и пространствени анализи в
различни мащаби - национални, регионални и локални, без да се влияе от промените в
административно-териториалното деление на страната.

Детайлна информация на интернет страницата на НСИ:
 http://www.nsi.bg/node/12305 - Грид на населението 2011
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