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изследвания“ на Националния статистически институт. 



449 

Въведение 

 

Използването на „големите данни“ (Big Data) в официалната ста-

тистика като възможен източник на информация е свързано с широко 

дискутираните методологични въпроси за тяхното събиране, обработка и 

анализ, както и с качеството на получените резултати. Особен интерес 

предизвиква „селективността“ на Big Data, когато директно се прилагат 

вече установените статистически методи в ежедневната практика. Прила-

гането на класическата теория за репрезентативни изучавания за получа-

ване на оценки на базата на Big Data може да се окаже неефективно, осо-

бено когато данните не могат да бъдат свързани с предварително дефини-

рана и известна съвкупност на изучаваните единици. И тогава възниква 

логичният въпрос, до каква степен и по какъв начин традиционният под-

ход за извършване на статистическите изследвания може да се прилага и 

за „големите данни“. Според Стратегическата група на ООН за модерни-

зиране на статистическото производство и услуги, „големите данни“ (Big 

Data)
2
 могат да бъдат определени като "източници на данни, обикновено с 

огромен обем, висока скорост и голямо разнообразие, които изискват раз-

ходно-ефективни и иновативни форми на обработка с цел извършване на 

задълбочен анализ и вземане на адекватни решения за различни социално-

икономически явления".  

Обект на настоящата статия са „големите данни“ като източник на 

информация в официалната статистическа практика. 

Предмет на изследването са качеството на „големите данни“ и 

ефектът от тяхното използване в официалната статистика. 

Целта на изследването е, теоретично да се обосноват възможните 

подходи за подобряване на качеството в процеса на производство на офи-

циални статистически данни от източници на Big Data, както и опит за 

обследване на ефекта от тяхното използване по отношение на качеството 

на статистическата информация и прилаганите методи.  

Като правило качеството на данните и методологията са тясно 

свързани по такъв начин, че постигането на задоволително качество за-

виси от избраните статистически методи. Значителна част от установения 

статистически инструментариум е изградена върху теорията на извадко-

вите изследвания, чиято основа се състои в дефиниране на целева съвкуп-

ност от единици и променливи, от която се излъчват извадки; събиране и 

обработване на данни,  оценки на получените резултати за изучаваното 

явление и др., като едновременно с това се съблюдава качеството на дан-

ните и се оптимизират разходите за тяхното производство. Тези обстоя-

                                                           
2
 В статията терминът “Big Data” се използва едновременно на английски език и 

възможно най-адекватния български еквивалент „големи данни”, тъй като към момента не 

е намерен по-точен превод на понятието. Английският термин придобива все по-голяма 

популярност в различни български източници. 
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телства водят до три основни групи въпроси, които ще бъдат разглеждани 

в настоящата статия: какви са ограниченията на установената рамка за 

качество и методология, използвани при традиционните статистически 

изследвания и административните данни, по отношение на прилагането 

им върху Big Data; като се вземат предвид тези ограничения, какви са 

алтернативите за справяне с произтичащите от това предизвикателства; 

какви са възможните избори, пред които са изправени националните ста-

тистически институти в бързо развиващата се Big Data заобикаляща ни 

среда. Тъй като тези въпроси са твърде „големи“ и са необходими задъл-

бочени отговори, в същинското изложение на статията са описани основни 

насоки за по-нататъшен размисъл по въпросите за качеството на Big Data. 

За изпълнението на поставената цел се поставят следните изследо-

вателски задачи: 

Първо, да се изяснят и теоретично да се обосноват възможните 

подходи за оценка на качеството на „големите данни“. 

Второ, въз основа на натрупания практически опит в областта на 

Big Data да се обсъдят предложения и възможни решения за повишаване 

качеството на големите данни при използването им в официалната статис-

тическа практика. 

Трето, да се посочат предизвикателствата пред националните ста-

тистически институти на европейските държави в контекста на променя-

щата се Big Data информационна среда. 

Изследователската теза се основава на убеждението, че подобря-

ването на качеството на информацията в процеса на производство на офи-

циални статистически данни от източници на Big Data ще доведе до полу-

чаване на бърза и навременна информация, с висока съдържателна стой-

ност от гледна точка на потребителите, в т.ч. държавното управление, 

стопанската практика, социалната сфера, научните изследвания. 

 

 

1. Подходи за оценка на качеството на „големите данни“  

     (Big Data) 
 

A. Разширяване обхвата на използваните статистически ме-

тоди: Обикновено, годишните статистическите програми на статистичес-

ките институти са базирани на входна информация от статистически изс-

ледвания и/или данни от административни източници. Много от вече ут-

върдените методи са предназначени за класическо статистическо изслед-

ване, но в действителност повечето изследвания използват за рамка на 

съвкупността данни, получени от административни източници. В днешно 

време дори за целите на преброяването на лицата и домакинствата се из-

ползват административни данни. Административните данни сами по себе 

си също са основен източник на данни за производство на статистически 

изходи. В последните няколко години се забелязва тенденция, при която 
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статистическите изследвания все повече се използват за допълване и обо-

гатяване на информацията от административни източници, а не обратното. 

Това е логично следствие от широко преследваните цели за намаляване 

тежестта на респондентите за постигане на максимална ефективност. В 

допълнение към така наречената „коминна“ организация на статистиката, 

при която, всеки от статистическите процеси се изпълнява независимо 

един от друг, съществува още и „интегративна“ статистика на базата на 

множество източници. Типичен пример за такава статистика са национал-

ните сметки където се комбинират различни източници на данни от раз-

лични статистически области и изучавани променливи. Интеграцията на 

източниците се извършва на базата на специално разработени модели и 

методологични техники, тъй като е необходимо да се обединяват разно-

родни понятия и съвкупности. Интересното в случая е, че статистическите 

изходи от националните сметки, обикновено не включват оценки на съв-

купностите от предприятия. Това може да се дължи на факта, че нацио-

налните сметки включват доста експертни допускания и моделиране от-

колкото оценка на съвкупността.  

Характеризирането на горепосочените статистически подходи и 

методи е непълно, тъй като в теорията и практиката съществуват редица 

методи, насочени към специфични видове статистика, например модели за 

оценка на резултати, моделиране  на динамични редове, регресионни мо-

дели и други. Особен интерес в този смисъл представляват методите извън 

традиционната извадкова теория, които се прилагат за работа с Big Data. 

Б. Ограничителни условия – установени подходи за качест-

вото. По отношение на ограничителните условия за качеството в офици-

алната статистика могат да бъдат разграничени две нива. Първо, качест-

вото на статистическите данни е пряк резултат от прилаганите методи и 

тяхната параметризация. Методите и параметризацията се подбират въз 

основа на техния ефект върху качеството, като се акцентира върху точ-

ността. Второ, разработени са рамки за качество в Европейската статис-

тическа система, които се прилагат за дефиниране на критерии за качест-

вото и оценка на изпълнението на статистическите програми. Например в 

базовите документи за управление на качеството Кодекс на европейската 

статистическа практика (CoP) и Рамка за оценка на качеството (QAF) 

съществуват указания за изискуемото ниво на качеството за различните 

статистически области, включително за националните сметки. В Кодекса 

са дефинирани пет аспекта на качеството на статистическата продукция: 

относимост, точност и надеждност, актуалност и навременност, съгласу-

ваност и съпоставимост, достъпност и яснота, като първите четири са 

обект на тази статия.  

B. Предизвикателства при оценка на качеството на Big Data 

– примери: Към настоящия момент използваемостта на Big Data като на-

дежден източник за производство на официални статистически данни е в 

тестови етап и е обект на пилотни проекти на европейско и национално 
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ниво. Все още няма почти никаква официална статистика, произведена и 

публикувана  въз основа на източници на „големи данни“ (с изключение 

на част от сухопътната транспортна статистика в Холандия), и е твърде 

рано да се предвидят и изброят всички предизвикателства по отношение 

качеството на тези данни. За илюстрация могат да се посочат няколко 

примера, свързани с различни видове източници на Big Data, като резултат 

от европейската практика, които изискват иновативни решения и форми-

рат интересни методологични казуси. 

Първият пример се отнася до използването на информация от 

около 20 000 пътни сензори, отчитащи броя на преминаващите превозни 

средства по различните класове пътища, и тя е достъпна всяка минута. 

Този източник има потенциал да се използва в статистиката за седмични 

индекси на обема на транспортния трафик, включително спецификации за 

натоварен трафик на регионално ниво. В процеса на събиране и обработка 

на данните възникват следните проблеми: 

 в различните зони разпределението на пътните сензори е 

неравномерно, има пропуски и при най-краткия времеви пе-

риод не всички данни са достъпни за всички сензори; 

 връзката между съвкупността на превозни средства на нацио-

нално ниво и данните от сензорите е неизвестна на микрониво. 

Освен това, индивидуалните превозни средства да бъдат прос-

ледени във времето; 

 метаданните на пътните сензори имат лошо качество. 

Вторият пример е свързан с използването на публични съобщения 

от социалните медии, например от Twitter или Facebook. Този източник 

има потенциал да се използва за изчисляване на седмични индекси на 

настроение/нагласи на хората, включително индекс на потребителското 

доверие. В процеса на събиране и обработка на данните възникват след-

ните проблеми: 

 съвкупността на хората, публикуващи съобщения не е извес-

тна, нито връзката й с генералната съвкупност на населението; 

 възможно е да се разработи система за свързване на видовете 

настроения към съответните текстови съобщения, но не е оче-

видно как да се тълкуват измерените по този начин настроения. 

Третият пример касае използването на данни от мобилни теле-

фони за местоположението. Този източник има потенциала да бъде изпол-

зван за ежедневна статистика на населението, мобилността на населени-

ето, транспортна статистика и статистика на туризма. В процеса на съби-

ране и обработка на данните възникват следните проблеми: 

 наличните данни зависят от гъстотата и устойчивостта на мре-

жата на доставчика на мобилни телефонни услуги; 
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 дори данни за собственика на мобилните устройства да са на-

лични,  данни от телефоните могат да не се използват, тъй като 

са изключени  или се използват от други лица, различни от 

собственика. 

На базата на идентифицираните проблеми в трите емпирични при-

мера, може да се обобщят някои от основните видове предизвикателства, 

свързани с качеството и методологията на данните от източници на „го-

леми данни“, а именно:  

 Възможно е да липсва част или цялата информация за съв-

купността от населението, която генерира Big Data данни (записи, тек-

стови съобщения, видеоизображения и други подобни). Това може да въз-

никне както на микрониво (свързване на микроданни е невъзможно), така 

и на макрониво (липса на информация за селективност на данните). 

 Средствата за измерване могат да показват небалансирано или 

неструктурирано физическо разпределение, да има липсващи данни 

поради разнообразни причини или да са налице проблеми с обхвата на 

данните  (свръхобхват или недообхват), включително в динамика.  

 Значението или относимостта на данните може да бъде 

трудно да се оцени, т.е. каква информация всъщност е предадена чрез 

дадено текстово съобщение, мимолетно настроение, интернет търсачка 

или просто снимка.  

Въпреки че критериите за качество са разработени за целите на 

традиционните статистически изследвания, при определени допускания, 

те могат да се адаптират за приложение и при източниците на „големи 

данни“. 

 

 

2. Възможни решения за подобряване качеството 

     на данните от Big Data източници 

 

Теоретично погледнато Big Data може да се използва като самос-

тоятелен източник на данни за производство на статистически данни или 

да се използва като допълнителен източник към традиционните статисти-

чески изследвания в комбинация с източници на административни данни. 

Когато липсва установена методология за работа с „големите данни“, пре-

дизвикателствата могат да бъдат решени по алтернативни начини. В науч-

ната литература се предлагат различни възможни решения на базата на 

резултати от тестови пилотни проекти и зависещи от начина и предназна-

чението на използване на Big Data.  

В случаите, когато липсва информация за съвкупностите, има на-

чини да се извлече минимална информация за съвкупността, генерираща 

Big Data. Например за съобщения от социалните медии е възможно да се 

оценят основни променливи на базата на корелацията между думите на 

текстовото съобщение и демографски характеристики на автора на съоб-
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щението като: пол, възраст, образование и социален статус. На следващ 

етап придобитата информация за основните променливи позволява прила-

гането на традиционно установените статистически методи.  

Друго  възможно решение е  свързването на Big Data на мезо- или 

макроравнище към други масиви от информация, позволяващи прилага-

нето на моделиращи техники. Например, дори ако съвкупността на прите-

жателите на мобилни телефони не е известна, взаимозависимостта на тази 

съвкупност с административните регистри на населението може да бъде 

изучавана на агрегирано ниво. Данните за мобилността на населението, 

измерено чрез мобилните телефони, могат да бъдат верифицирани и свър-

зани със  съществуващите статистически данни за трафика на транспортни 

средства, с данните от статистика на туризма и така нататък. 

В други случаи, отнасящи се до проблеми със средствата за измер-

ване или обхвата, е възможно адаптиране на установените методи към 

някои от конкретните казуси, но има ситуации, в които е необходимо да се 

прилагат нетрадиционни за статистиката методи като например вероят-

ностно моделиране. Познанията и експертният опит на работещите екс-

перти в националните сметки също могат да доведат до възможни реше-

ния на  проблемите с обхвата.   

В други случаи, свързани със значението и относимостта на „голе-

мите данни“, едно от най-разпространеното решение е изучаване на взаи-

мозависимостта между източниците на Big Data и други източници на 

данни, като между тях трябва да има задължително силна корелационна 

връзка. Показателите, изчислени на базата на Big Data, могат да бъдат 

калибрирани или адаптирани към друг набор от данни. Например индек-

сът на настроенията на базата на данни от социалните медии чрез прила-

гане на специални техники за извличане на данни (data mining) може да 

бъде адаптиран към вече съществуващия индекс на потребителското дове-

рие, изчислен чрез традиционно статистическо изследване. В допълнение 

могат да бъдат изградени корелации с други известни явления, ако Big 

Data позволяват успешно прогнозиране.  

Най-радикалният подход би бил да се произвеждат статистически 

продукти  изцяло на данни от източници на Big Data, като анализът и тъл-

куването на тези резултати са отговорност само на потребителите на ин-

формация. На пръв поглед това може да изглежда като недостатъчно ра-

зумно предложение за националните статистически институти, но търсе-

нето на нов вид информация, която няма очевидна интерпретация, е дос-

татъчен мотив за това. Например търсенето на Twitter данни за настроени-

ята и нагласите на хората по важни социално-политически въпроси е без-

погрешно и ако такава информация се представи като "бета-версия", то 

може да се предизвика ценна обратна връзка от потребителите. Някои 

интернет „гиганти“ силно насърчават този вид емпиричен подход.  

Един от иновативните подходи е да се извърши отделно изслед-

ване с цел събиране на характеристики за неизвестни съвкупности, напри-
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мер съвкупността на Facebook потребителите. След като се получат резул-

тати от това проучване, традиционните методи за оценка могат да бъдат 

лесно приложими. Подобни проучвания успешно се прилагат за измерване 

качеството на административните източници на данни.  

Ако Big Data се използва за бързи и предварителни данни, едно 

приемливо, макар и нежелателно допустимо решение е намаляване на 

изискванията и критериите за достигане на определено ниво на качеството 

на данните. 

 

 

3. Националните статистически институти: правилните 

      избори в контекста на променящата се среда  

 

При разглеждане на възможностите за използване на източници на 

Big Data в официалната статистика и свързаните с това потенциални пре-

дизвикателства, е необходимо да се обмислят добре рационалните реше-

ния, които трябва да предприемат националните статистически служби и 

да се анализират всички аргументи „за“ и „против“ използването на Big 

Data в реалния статистически бизнес процес.  

Едно от основните предимства на официалните статистически инс-

титуции пред другите производители на данни е „печатът“ за качество на 

данните и общественото доверие, което не трябва да се рискува при ни-

какви обстоятелства. В този смисъл  предоставяне на информация за съм-

нителни корелации между явленията, на базата на Big Data, които не са 

добре обяснени и анализирани, не е задача на НСИ. Предпазливото отно-

шение на официалните статистици е обяснимо, защото те се подчиняват на 

най-високите професионални стандарти в областта на статистиката. Нещо 

повече, информацията, получена от Интернет като един от основните из-

точници на „големи данни“, невинаги е убедителна и с добро качество.  

Едновременно с това не трябва да забравяме за някои неметодоло-

гични въпроси, свързани с неприкосновеността на личните данни, липсата на 

специализирани умения сред експертите на НСИ или сериозните ИТ 

предизвикателства по отношение изграждане на подходяща инфраструктура.  

Не е ли обаче наивно да се смята, че използването на Big Data за 

производство на официалната статистика е наистина с негативен ефект? 

Средата, в която официалната статистика се произвежда, се променя неп-

рекъснато. Традиционно производството на официални статистически 

данни е монопол на държавата. Но докато в миналото единствено статис-

тическите служби са предоставяли данни за икономически и социални 

явления на широката общественост, то в днешно време неофициалните 

статистически данни са широко достъпни и евтини. Разбира се, тяхното 

качество и обективност може да се оспори, но пък се произвеждат и разп-

ространяват значително по-бързо отколкото официалните статистически 

данни. По този начин неофициалните статистически данни постепенно се 
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превръщат в реален конкурент на пазара на данни. Налице е реална опас-

ност, че това застрашава позицията на националните статистически инсти-

тути и по-специално тяхното финансиране.  

Вярно е, че официалната статистика все още изпълнява важна роля 

в общественото пространство заради своята безпристрастност и високите 

професионални стандарти, които прилага. Фундаменталната причина, 

заради която статистическите служби ще продължат да играят водеща 

роля и в ерата на Big Data, освен производството на информация с добро 

качество в съответствие с потребителските нужди, е новата им роля като 

валидатор на данни, произведени от други институции. По този начин 

доверието в националните статистически служби може да се използва като 

актив, който непрекъснато да нараства. 

 

 

Заключение 
 

Националните статистически институти трябва да имат фундамен-

тални знания и да разширяват опита си по отношение на използването на 

Big Data в ежедневната статистическа практика и извън нея. Прилагането 

на принципа „количество над качество“, възприет от потребителите на Big 

Data, не трябва да се пренебрегва. Дори когато източниците на Big Data не 

се използват за получаване на нови статистически продукти, биха могли 

да се разглеждат като ефективно средство за намаляване на натоваре-

ността на респондентите, при условие че методологичните предизвикател-

ства могат да бъдат разрешени. Използването на Big Data за съставяне на 

ранни показатели за важни статистики, като например данни за цените или 

бизнес цикъла, е достатъчно сериозна опция. Прилагането на Big Data за 

краткосрочни прогнози също не е за пренебрегване.  

Традиционният подход за проектиране на статистическите изслед-

вания е да се дефинира желаният резултат, да се изберат подходящи из-

точници на данни и да се оптимизира процесът. Експериментите с Big 

Data могат да се провеждат и в обратен ред на етапите в този подход: на-

миране на интересен източник на Big Data, събиране на относимата ин-

формация към изучаваното явление, свързване на тази информация с вече 

налична информация от други източници (дори и само чрез създаване на 

корелационни модели). 

Необходимо е да се създаде подходящата институционална среда, 

в която да се извършва тестване и експериментални проучвания на източ-

ници на Big Data. Това може да се постигне чрез изграждане на ИТ инф-

раструктура за работа с големи масиви от данни, подходящо управление 

на човешките ресурси, стратегическа подкрепа на Big Data инициативи, 

готовност за неконвенционални решения и други. Необходима е нестан-

дартна нагласа на мисленето, при която новите източници на данни не се 

разглеждат само от позицията на тяхната "представителност". 
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В заключение може да се каже, че разглеждайки Big Data с тяхната 
реална стойност и значимост, и връзките им с други явления, смисълът на 
тяхното за използване като един от възможните източници в официалната 
статистика може да бъде не толкова необичаен, колкото изглежда. Когато 
административни данни се използват от НСИ, подходът е същият, без да 
се използват като източник за измерване на предварително дефинирани 
статистически понятия. Например потребителите могат да се интересуват 
от причините за появата на престъпност, но повечето статистически 
служби произвеждат статистика на база на административните записи за 
докладваните престъпления в полицейските регистри. В действителност, 
когато цената на данните от всеки външен източник по номинална стой-
ност е относително ниска, се препоръчва неговото използване, независимо 
дали това са структурирани, административни данни или Big Data. 

От всичко казано дотук става ясно, че в днешния динамичен свят 
съществуват основателни причини за преразглеждане на  институционал-
ните границите на всяка национална статистическа служба. Една такава 
причина е наличието на свързаност между корелационната връзка-при-
чина-следствие и прогнозиране. Това е област, в която икономисти и ико-
нометрици имат достатъчно опит и могат да бъдат ефективни. Тогава въз-
никва и логичният въпрос: дали все още е необходимо и трябва да се под-
държа разграничението между официалните статистически институти и 
други икономически институции, които се занимават с прогнозиране на 
социално-икономическите явления?  

Следвайки представените идеи в статията и основавайки се на 
опита на автора при практическата реализация на Big Data проекта в бъл-
гарската статистическа практика, би могло да се говори за  формиране на 
нов подход към качеството. Официалната статистика все още е с високо 
качество, произведена в съответствие с най-високите професионални 
стандарти и отговаряща на потребителските нужди. Ключовите елементи 
на качеството: относимост, точност и надеждност, актуалност и навремен-
ност, съгласуваност и съпоставимост ще продължат да бъдат от първосте-
пенно значение и в ерата на Big Data. Но тяхното съдържание ще се раз-
вива в съответствие с ролята на НСИ и  професионалните стандарти. В 
действителност подходът за гарантиране на качеството на „големите 
данни“ и тяхното регулярно използване в официалната статистическа 
практика ще доведе до  промяна на парадигмата на конвенционалното 
статистическо изследване. 
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