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Увод: Публични статистически данни 

Защо са ни нужни статистически данни? 
Преди да отговорим на въпроса „Защо са ни нужни статистически данни?“, трябва да отговорим 

на въпроса какво е това „статистика“ и „статистически данни“: 

1. Статистиката изучава съвкупности, и следователно статистическите данни са данни за 

съвкупности; 

2. Съвкупностите се състоят от единици, и следователно данните се събират, регистрират и 

публикуват за всяка отделна единица на съвкупността; 

3. Интересуваме се от различни характеристики на съвкупността, които се наричат 

признаци, и следователно данните съдържат стойностите на всеки признак за всяка 

отделна единица на съвкупността. 

В крайна сметка статистическите данни са ни нужни, за да можем чрез тях да изследваме 

интересуващите ни съвкупности. Това става чрез различни статистически методи за анализ. В 

това ръководство акцентът ще бъде върху публичният достъп до данните и до тяхната 

визуализация. Статистическите методи за анализ на данни няма да бъдат разглеждани. 

 

Подготовка на данните за анализ (структура на данните) 
За да могат данните да се използват от различните софтуери за анализ и/или визуализация, те 

трябва да имат точно определена структура. Основните структури на данни са три: 

1. Статични данни (Cross sectional data) 

2. Динамични данни (Time series) 

3. Панелни данни (Panel data) 

Статичните данни са данни за всички единици, събрани/регистрирани към точно определен 

момент или период във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния 

начин: 

 

Единица Признак 1 Признак 2 … 

Единица 1    

Единица 2    

…    

Единица 𝑁    

 

Пример: 



  2020 

  

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

  Брой левове процент процент процент брой 

Видин 15333 11253 69,1 55,7 18,9 4997 

Враца 36189 15537 63,6 57,1 10,0 8347 

Ловеч 30310 12594 67,3 64,1 (4.8) 5503 

Монтана 26624 12487 68,7 52,1 24,5 6818 

Плевен 55555 12660 69,4 61,6 10,9 9745 

Велико Търново 62535 13008 77,9 75,9 (2.6) 7014 

Габрово 36919 13902 72,8 67,7 (6.8) 2891 

Разград 25216 13902 68,0 60,8 10,3 5061 

Русе 62815 13591 73,3 71,4 (2.6) 6975 

Силистра 19916 11727 64,1 54,1 15,2 4572 

Варна 141656 15299 71,8 70,2 2,1 12494 

Добрич 35797 12548 69,9 63,2 9,4 5418 

Търговище 25693 13368 63,4 56,5 10,5 4990 

Шумен 41818 13345 75,0 66,5 11,1 7843 

Бургас 108235 13473 67,9 64,6 4,9 13529 

Сливен 36079 12370 69,9 65,0 6,9 7770 

Стара Загора 98735 15010 74,9 73,3 (2.1) 7907 

Ямбол 28179 13055 68,3 63,2 (7.2) 3277 

Благоевград 83237 10881 77,1 71,5 7,2 16260 

Кюстендил 26227 11519 69,2 66,0 (4.5) 4913 

Перник 26032 12359 76,1 69,8 8,1 3111 

София 60392 15857 79,4 78,8 (0.8) 6381 

София (столица) 747440 22950 76,6 74,4 2,8 20216 

Кърджали 30245 12705 62,8 61,9 (1.4) 4853 

Пазарджик 59633 13090 71,1 67,4 5,0 10158 

Пловдив 211493 14171 70,8 68,7 2,9 17122 

Смолян 30489 12037 74,0 65,2 11,5 5641 

Хасково 48981 11642 67,6 67,4 (0.3) 6486 

Източник: НСИ 

 

В този пример единиците на съвкупността са областите на България. А признаците 

характеризират пазара на труда във всяка област през 2020 година. 

 

Динамичните данни са данни, които се отнасят само до една отделна единица (или до цялата 

съвкупност), но са събрани/регистрирани в различни моменти или периоди във времето. Тези 

данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин: 



 

Време Признак 1 Признак 2 … 

Време 1    

Време 2    

…    

Време 𝑛    

 

Пример: 

  Общо за страната 

  

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

  брой левове Процент процент процент брой 

2005 2177226 3885 62,1 55,8 10,1 397340 

2006 2267727 4324 64,5 58,6 9,0 337796 

2007 2380257 5167 66,3 61,7 6,9 255910 

2008 2466852 6538 67,8 64,0 5,6 232289 

2009 2404633 7309 67,2 62,6 6,8 338144 

2010 2242607 7777 66,5 59,7 10,2 342419 

2011 2242488 8230 65,9 58,4 11,3 342422 

2012 2218718 8773 67,1 58,8 12,3 375770 

2013 2226403 9301 68,4 59,5 12,9 386177 

2014 2240544 9860 69,0 61,0 11,4 351051 

2015 2254768 10535 69,3 62,9 9,1 328921 

2016 2277345 11379 68,7 63,4 7,6 261015 

2017 2308129 12448 71,3 66,9 6,2 232066 

2018 2319762 13755 71,5 67,7 5,2 201466 

2019 2322561 15209 73,2 70,1 4,2 194715 

2020 2211773 16687 72,2 68,5 5,1 220292 

Източник: НСИ 

 

В този пример се проследява динамиката на стойностите на признаците, характеризиращи 

пазара на труда, за цялата съвкупност (цялата страна). 

 

Панелните данни са данни за всички единици, събрани/регистрирани към различни моменти 

или периоди във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин: 

 

Единица Време Признак 1 Признак 2 … 

Единица 1 Време 1    



Единица Време Признак 1 Признак 2 … 

Единица 1 Време 2    

Единица 1 …    

Единица 1 Време 𝑛    

Единица 2 Време 1    

Единица 2 Време 2    

Единица 2 …    

Единица 2 Време 𝑛    

… …    

Единица 𝑁 Време 1    

Единица 𝑁 Време 2    

Единица 𝑁 …    

Единица 𝑁 Време 𝑛    

 

Забележка: Всяка единица се повтаря на повече от един ред в таблицата. Всеки момент или 

период се повтаря на повече от един ред в таблицата. Но комбинацията от конкретна единица и 

конкретен момент или период трябва да е уникална и да не се повтаря. 

Панелните данни всъщност са обединение от статичните и динамичните данни. Или, казано по 

друг начин, статичните и динамичните данни са частни случаи на панелните данни. 

 

Пример: 

    

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

    Брой левове процент процент процент брой 

Видин 2016 16474 7522 68,2 57,0 16,3 7233 

Видин 2017 16522 8233 69,6 56,2 19,3 6200 

Видин 2018 16472 9103 73,4 58,8 19,7 5656 

Видин 2019 15673 10302 70,1 56,5 19,1 5083 

Видин 2020 15333 11253 69,1 55,7 18,9 4997 

Враца 2016 36089 10988 57,9 50,0 13,6 11807 

Враца 2017 38618 11460 62,3 55,3 11,2 10498 

Враца 2018 38126 12489 60,7 54,5 9,9 9061 

Враца 2019 38130 13874 64,9 59,8 7,7 8544 

Враца 2020 36189 15537 63,6 57,1 10,0 8347 

Ловеч 2016 33149 8604 56,9 52,4 (7.8) 6951 

Ловеч 2017 33296 9474 61,3 55,8 8,9 6075 

Ловеч 2018 32697 10317 67,5 60,9 9,6 5260 



    

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

    Брой левове процент процент процент брой 

Ловеч 2019 31915 11365 71,8 67,0 6,5 5559 

Ловеч 2020 30310 12594 67,3 64,1 (4.8) 5503 

Монтана 2016 28121 8624 56,6 53,3 (5.6) 9929 

Монтана 2017 28339 9297 63,4 57,3 9,7 8088 

Монтана 2018 28487 10129 61,7 52,2 15,1 7352 

Монтана 2019 27836 11165 60,5 48,2 20,4 7115 

Монтана 2020 26624 12487 68,7 52,1 24,5 6818 

Плевен 2016 58758 8630 66,5 59,5 10,3 13314 

Плевен 2017 58430 9401 69,2 61,7 10,7 11807 

Плевен 2018 58757 10461 70,1 64,4 8,0 10296 

Плевен 2019 58567 11567 68,8 63,2 7,9 9541 

Плевен 2020 55555 12660 69,4 61,6 10,9 9745 

Велико Търново 2016 67110 8934 70,3 65,0 7,6 8435 

Велико Търново 2017 67355 9665 69,6 66,3 4,6 7398 

Велико Търново 2018 66481 10529 70,4 66,6 5,4 6164 

Велико Търново 2019 66087 11619 80,4 78,7 (0.2) 6290 

Велико Търново 2020 62535 13008 77,9 75,9 (2.6) 7014 

Габрово 2016 39050 9498 72,2 67,6 (6.2) 2530 

Габрово 2017 39260 10522 70,8 67,1 (5.2) 2370 

Габрово 2018 38854 11796 70,4 67,2 (4.4) 2063 

Габрово 2019 38470 12895 73,4 70,1 (4.5) 1946 

Габрово 2020 36919 13902 72,8 67,7 (6.8) 2891 

Разград 2016 26243 9694 65,5 56,0 14,3 6681 

Разград 2017 26483 10453 66,2 58,8 11,2 5985 

Разград 2018 25914 11569 63,2 56,2 11,2 5395 

Разград 2019 26166 12814 68,5 61,8 9,6 5400 

Разград 2020 25216 13902 68,0 60,8 10,3 5061 

Русе 2016 69406 9287 66,8 62,2 6,9 6933 

Русе 2017 69277 10243 69,0 65,0 5,8 6563 

Русе 2018 68303 11185 71,4 67,7 5,1 5865 

Русе 2019 66908 12329 71,9 69,6 3,1 5905 

Русе 2020 62815 13591 73,3 71,4 (2.6) 6975 

Силистра 2016 21153 7967 62,8 52,2 16,7 6533 

Силистра 2017 21126 8672 65,3 57,0 12,7 6106 

Силистра 2018 20986 9434 67,7 60,2 11,1 5552 

Силистра 2019 20914 10572 67,3 58,2 13,3 5283 



    

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

    Брой левове процент процент процент брой 

Силистра 2020 19916 11727 64,1 54,1 15,2 4572 

Варна 2016 150698 10773 70,9 65,9 7,1 12952 

Варна 2017 152519 11700 71,2 66,0 7,3 11120 

Варна 2018 154052 13008 69,3 66,3 4,4 9199 

Варна 2019 153399 14282 71,7 69,6 3,0 9425 

Варна 2020 141656 15299 71,8 70,2 2,1 12494 

Добрич 2016 40772 8705 69,2 62,6 9,6 7468 

Добрич 2017 40594 9539 74,6 69,8 6,5 6431 

Добрич 2018 40520 10429 71,4 65,3 8,5 5213 

Добрич 2019 39031 11440 72,0 66,9 7,0 4947 

Добрич 2020 35797 12548 69,9 63,2 9,4 5418 

Търговище 2016 28808 8963 59,1 53,6 9,3 7301 

Търговище 2017 28466 9754 69,0 60,4 12,5 6105 

Търговище 2018 28305 10833 70,9 63,0 11,1 5293 

Търговище 2019 27487 12035 67,3 60,1 10,5 5592 

Търговище 2020 25693 13368 63,4 56,5 10,5 4990 

Шумен 2016 42131 9026 74,2 61,3 17,2 10302 

Шумен 2017 42184 9994 74,7 62,7 16,0 9085 

Шумен 2018 42483 11028 73,4 64,6 11,7 7588 

Шумен 2019 42900 12124 74,2 66,6 10,1 7344 

Шумен 2020 41818 13345 75,0 66,5 11,1 7843 

Бургас 2016 123268 9540 69,9 63,6 8,9 13374 

Бургас 2017 123233 10276 71,0 64,8 8,7 12242 

Бургас 2018 123317 11225 71,1 67,4 5,3 10688 

Бургас 2019 120846 12301 72,0 69,4 3,6 10596 

Бургас 2020 108235 13473 67,9 64,6 4,9 13529 

Сливен 2016 37336 8438 64,8 58,9 9,0 10450 

Сливен 2017 39212 9113 65,8 58,9 10,4 8907 

Сливен 2018 38673 10005 68,0 61,2 9,7 7550 

Сливен 2019 38340 11085 69,0 64,5 6,5 7384 

Сливен 2020 36079 12370 69,9 65,0 6,9 7770 

Стара Загора 2016 104411 11250 65,0 61,1 5,9 8877 

Стара Загора 2017 105851 12248 72,3 70,1 3,0 7436 

Стара Загора 2018 105668 13190 72,7 71,0 (2.3) 6134 

Стара Загора 2019 103029 13914 75,7 74,7 (1.4) 6354 

Стара Загора 2020 98735 15010 74,9 73,3 (2.1) 7907 



    

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

    Брой левове процент процент процент брой 

Ямбол 2016 33106 8625 71,7 66,2 7,4 5172 

Ямбол 2017 31405 9530 73,5 67,9 7,7 4113 

Ямбол 2018 30189 10815 68,0 62,3 8,2 3457 

Ямбол 2019 29046 12048 69,6 63,1 9,0 3043 

Ямбол 2020 28179 13055 68,3 63,2 (7.2) 3277 

Благоевград 2016 89355 7658 69,8 64,0 8,3 16535 

Благоевград 2017 89746 8297 72,6 69,2 4,6 16228 

Благоевград 2018 88781 9024 74,6 71,0 4,7 15220 

Благоевград 2019 89026 9810 78,5 75,2 4,1 14125 

Благоевград 2020 83237 10881 77,1 71,5 7,2 16260 

Кюстендил 2016 30241 7942 69,9 64,1 8,1 5316 

Кюстендил 2017 29410 8642 70,2 67,1 (4.3) 5096 

Кюстендил 2018 29019 9476 70,0 67,5 (3.6) 4611 

Кюстендил 2019 28183 10576 69,4 67,6 (2.6) 4160 

Кюстендил 2020 26227 11519 69,2 66,0 (4.5) 4913 

Перник 2016 27148 8449 70,7 61,9 12,4 3624 

Перник 2017 27344 9321 71,4 66,5 (6.8) 3230 

Перник 2018 27704 10321 72,1 66,7 7,5 2764 

Перник 2019 27465 11434 77,5 70,9 8,2 2574 

Перник 2020 26032 12359 76,1 69,8 8,1 3111 

София 2016 60808 11230 62,2 57,9 6,8 9691 

София 2017 62300 12149 68,2 66,4 (2.6) 8011 

София 2018 64083 13425 73,8 73,3 (0.7) 6496 

София 2019 63330 14586 78,0 77,7 (0.4) 6387 

София 2020 60392 15857 79,4 78,8 (0.8) 6381 

София (столица) 2016 723290 15658 75,4 72,5 3,8 15246 

София (столица) 2017 739542 17199 76,7 74,6 2,8 14305 

София (столица) 2018 751111 19026 77,2 75,6 2,0 12101 

София (столица) 2019 768471 21040 77,7 76,4 1,6 11904 

София (столица) 2020 747440 22950 76,6 74,4 2,8 20216 

Кърджали 2016 30599 8335 61,0 60,0 (1.7) 7012 

Кърджали 2017 30749 9285 61,5 60,5 (1.6) 6594 

Кърджали 2018 31313 10419 60,7 58,6 (3.3) 5745 

Кърджали 2019 31428 11356 65,1 63,7 (2.0) 5537 

Кърджали 2020 30245 12705 62,8 61,9 (1.4) 4853 

Пазарджик 2016 61849 8721 65,3 60,2 7,6 13191 



    

Среден 
списъчен брой 

на наети лица по 
трудово и 
служебно 

правоотношение 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 

по трудово и 
служебно 

правоотношение 

Коефициент 
на 

икономическа 
активност – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на заетост – 

15-64 
навършени 

години 

Коефициент 
на 

безработица 

Регистрирани 
в бюрата по 

труда 
безработни 

лица към 
31.12. 

    Брой левове процент процент процент брой 

Пазарджик 2017 61829 9468 69,0 64,6 6,4 11888 

Пазарджик 2018 62549 10513 67,0 63,8 4,6 10500 

Пазарджик 2019 62826 11675 72,9 69,1 5,1 9342 

Пазарджик 2020 59633 13090 71,1 67,4 5,0 10158 

Пловдив 2016 214899 9911 66,5 62,0 6,7 17588 

Пловдив 2017 220592 10771 73,6 70,1 4,8 15915 

Пловдив 2018 221789 11780 72,5 69,9 3,6 13818 

Пловдив 2019 222236 12996 72,0 70,3 2,4 13657 

Пловдив 2020 211493 14171 70,8 68,7 2,9 17122 

Смолян 2016 31232 8504 74,1 63,6 14,2 7486 

Смолян 2017 31771 9133 76,8 68,1 11,3 6555 

Смолян 2018 31476 10145 75,6 67,7 10,3 5671 

Смолян 2019 31982 11106 73,0 66,5 8,8 5286 

Смолян 2020 30489 12037 74,0 65,2 11,5 5641 

Хасково 2016 51841 7964 69,2 64,2 7,0 9084 

Хасково 2017 52676 8537 67,5 64,3 4,8 7715 

Хасково 2018 53653 9623 68,1 66,0 (3.0) 6754 

Хасково 2019 52870 10566 71,1 70,9 (0.4) 6392 

Хасково 2020 48981 11642 67,6 67,4 (0.3) 6486 

Източник: НСИ 

 

В този пример се проследява динамиката на стойностите на признаците, характеризиращи 

пазара на труда, в периода 2016-2020 година за всяка отделна единица (за всяка отделна 

област). 

 

В какъв вид са достъпни данните в Интернет? 
Статичните, динамичните и панелните данни са трите желани структури на данните. За 

съжаление, не винаги реалността съответства на нашите желания. Това означа, че не винаги 

доставчиците на публични данни ги публикуват по един от тези три начина. 

Данните могат да се намерят в Интернет в една от следните три форми: 

1. Фиксирани таблици. Това означава, че доставчикът на публични данни вече е 

структурирал данните по някакъв начин и ги е публикувал в таблица. Тази таблица не 



може да се променя онлайн. Данните могат да се изтеглят и след това, ако има нужда, 

ръчно да се преработват. 

2. Възможност за филтриране онлайн. Това означава, че в онлайн платформата на 

доставчика на публични данни има възможност за избор кои единици, кои признаци и 

кои моменти или периоди от времето да се включат. Но няма възможност онлайн да се 

променя структурата. След като се филтрират, данните могат да се изтеглят във файл и 

след това, ако има нужда, ръчно да се преструктурират. 

3. Възможност за филтриране и преструктуриране онлайн. Това означава, че в онлайн 

платформата на доставчика на публични данни има възможност за избор кои единици, 

кои признаци и кои моменти или периоди от времето да се включат. Но също така има 

възможност онлайн да се променя структурата на данните. След като данните се изтеглят 

във файл, обикновено няма нужда от ръчна работа по тях, или ако има такава нужда, 

ръчната работа е минимална. 

 

Статистически данни на национално ниво 

Национален статистически институт (НСИ) 
Националният статистически институт е основният доставчик на публични данни в Интернет за 

България. Достъпът до публичните данни онлайн може да стане по четири различни начина: 

1. Чрез секцията „Статистически данни“ на сайта https://nsi.bg/bg; 

2. Чрез информационната система „Инфостат“; 

3. Чрез електронните версии на публикациите на НСИ; 

4. Чрез електронната библиотека на НСИ. 

 

Секция „Статистически данни“ 
След като се влезе в сайта на НСИ (https://nsi.bg/bg), се избира „Статистически данни“: 

 

https://nsi.bg/bg
https://nsi.bg/bg


 

Избира се област и тема: 

 

 

Изборът може да бъде на няколко нива: 

 

 

Накрая винаги се стига до конкретния индикатор: 



 

 

Данните се визуализират като таблица и/или като файл в MS Excel: 

 

 

Забележка: Ако данните се изтеглят във формат MS Excel, това е фиксирана таблица, която след 

това може да бъде преработвана ръчно, ако има такава необходимост. 

 

Информационна система „Инфостат“ 
След като се влезе в сайта на НСИ (https://nsi.bg/bg), се избира „Статистически данни“: 

https://nsi.bg/bg


 

 

Избира се „За данни от предходни години използвайте ИС Инфостат“: 

 

 

Избира се област: 



 

 

Избира се тема и подтема: 

 

 

Избира се конкретен индикатор: 



 

 

Генериране на статични данни 

Избира се териториалната единица. Тъй като териториалните единици са на няколко нива, 

изборът може да става по нива. Например, за да се изберат всички области в България, първо в 

празното поле са записва 4 (четвърто ниво), натиска се Enter и след това се маркират всички 

области: 

 

 

Избират се признаците: 



 

 

Избира се времето: 

 

 

Избира се „Заяви“: 



 

 

Тези данни по същество са статични, тъй като е избрана само една конкретна година, но не 

излизат във вид, които съответства на структурата на статичните данни. Това обаче може да се 

промени, като се избере „Промени изгледа“: 

 

 

За да се получи статична структура, трябва в ляво да останат само единиците (областите), т.е. 

всички останали признаци трябва да се прехвърлят в дясно: 



 

 

След това се натиска „Приложи“ и прозорецът се затваря: 

 

 

След получаването на данните в табличен вид, с тях могат да се направят три неща: 

1. Да се визуализират графично; 

2. Да се визуализират на карта; 

3. Да се изтеглят във файл. 

За да се визуализират данните графично, се избира „Генерирай графика“ и желаният вид 

графично изображение: 



 

 

Получената графика е интерактивна, т.е. ако мишката се постави върху определена част от 

графиката, в балон излиза допълнителна информация: 

 

 

За да се визуализират данните на карта, се избира „Генерирай картограма“ и желаното 

териториално ниво: 



 

 

Забележка: За да се визуализира картограма, трябва при избора на признаци да бъде избрана 

само едната опция. Ако са избрани повече опции, тогава картограмата не може да се 

визуализира. 

 

 

Получената картограма е интерактивна, т.е. ако мишката се постави върху определена част от 

картата, в балон излиза допълнителна информация: 



 

 

За да се изтеглят данните във файл, се избира „Изтегли“ и желаният файлов формат. Най-често 

и най-удобно данните се изтеглят във формат MS Excel: 

 

 

Забележка: Получените данни в MS Excel са структурирани по желание на потребителя и дори 

да се наложи допълнителна ръчна обработка, тя обикновено е минимална. 

 



Генериране на динамични данни 

За да се генерират динамични данни, трябва да се избере само една конкретна единица (или 

цялата съвкупност), но да се изберат всички моменти или периоди, за които са нужни данни: 

 

 

Данните отново не излизат във вид, които съответства на структурата на динамичните данни. 

Това обаче може да се промени, като се избере „Промени изгледа“: 

 

 

За да се получи динамична структура, трябва в ляво да остане само времето, т.е. всички останали 

признаци трябва да се прехвърлят в дясно. 



 

 

След това се натиска „Приложи“ и прозорецът се затваря. 

Динамичните данни могат да се визуализират графично и да се изтеглят във файл, но не могат 

да се визуализират на карта. 

 

Генериране на панелни данни 

За да се генерират панелни данни, трябва да се изберат единиците и всички моменти или 

периоди, за които са нужни данни: 

 

 

Данните отново не излизат във вид, които съответства на структурата на панелните данни. Това 

обаче може да се промени, като се избере „Промени изгледа“: 



 

 

За да се получи панелна структура, трябва в ляво да останат само областите и времето, т.е. всички 

останали признаци трябва да се прехвърлят в дясно. 

 

 

След това областите се преместват над времето: 



 

 

След това се натиска „Приложи“ и прозорецът се затваря. 

Панелните данни могат да се визуализират графично, да се визуализират на карта и да се 

изтеглят във файл. 

Забележки: 1. За да могат да се визуализират на карта, трябва при избора на признаци да бъде 

избрана само едната опция. Ако са избрани повече опции, тогава картограмата не се 

визуализира. 

2. На картограмата се визуализира само последната избрана година. 

 

Електронни публикации на НСИ 
След като се влезе в сайта на НСИ (https://nsi.bg/bg), се избира „За потребителите“: 

 

 

От менюто в ляво се избира „Публикации“: 

https://nsi.bg/bg


 

 

Всички публикации на НСИ, излезли от 2009 година досега, имат електронна версия под формата 

на pdf файл: 

 

 

Данните от pdf файла могат да се копират в MS Excel, и след това, ако има нужда, да се филтрират 

и преструктурират, което е свързано с допълнителна ръчна работа. 

 

Електронна библиотека на НСИ 
След като се влезе в сайта на НСИ (https://nsi.bg/bg), се избира „Дигитална библиотека“: 

https://nsi.bg/bg


 

 

Избира се „Електронен каталог“: 

 

 

В полето „Заявка за търсене“ се записва какво се търси и се натиска „Търси“: 



 

 

Дигитализираните публикации имат надпис „Виж дигитално копие“: 

 

 

Забележки: 1. Не всички публикации, налични в библиотеката на НСИ, са дигитализирани. 

2. Дигиталните копия не работят с всички браузъри. 

 

От съдържанието се вижда на коя страница се намират нужните данни: 



 

 

В полето се записва номерът на страницата и се натиска Enter: 

 

 

Забележка: Не винаги поредният номер на страницата съвпада с номера на страницата, 

отпечатан върху хартията. Затова често страницата с нужните данни се открива след няколко 

опита. 

 

Данните от pdf файла не могат да се копират в MS Excel. Те трябва да се препишат ръчно. 



 

Обобщение 
Най-често за достъп до публичните данни на НСИ в Интернет се използва информационната 

система „Инфостат“, тъй като тя дава възможност и за филтриране, и за преструктуриране на 

данните онлайн. А това означава, че получените данни се доближават в максимална степен до 

нашите желания и дори да се налага допълнителна ръчна работа, тя е минимална. 

Допълнително предимство на информационната система „Инфостат“ е, че тя включва 

възможности за визуализация чрез графики и картограми, т.е. не е необходимо да се търси и да 

се използва друг софтуер за визуализация. 

Секцията „Статистически данни“ на сайта https://nsi.bg/bg обикновено се използва, когато 

имаме нужда бързо да видим последните най-актуални данни по даден признак. 

Електронните публикации на НСИ обикновено се използват, когато са нужни по-детайлни данни, 

които липсват в „Инфостат“. 

Електронната библиотека на НСИ обикновено се използва, когато са нужни данни за минали 

исторически периоди. 

 

Портал за отворени данни на Република България 
Порталът за отворени данни на Република България осигурява достъп до публични данни, 

предоставени от различни публични институции – министерства, областни администрации, 

общини, органи на съдебната власт, дирекции, агенции, комисии, инспекции, управления, 

институти, центрове, професионални и съсловни организации и др. 

Достъпът до данните онлайн става като се влезе в сайта https://data.egov.bg/ и се избере 

„Данни“: 

 

 

https://nsi.bg/bg
https://data.egov.bg/


Избира се „теми“: 

 

 

След избора на теми могат да се изберат организации или етикети. За да се избере организация, 

трябва да се знае кой е доставчикът на конкретните данни. При избора на етикети трябва да се 

има предвид, че етикетите са поставени от конкретния доставчик и не са стандартизирани. Така 

че, понякога изборът на етикет по-скоро затруднява търсенето, отколкото го улеснява. 

Независимо дали са избрани организации и/или етикети или са избрани само теми, в дясно 

излиза броят на откритите бази данни и техния списък. 

Избира се конкретната база: 

 



 

Конкретните данни са обозначени като „Ресурс“: 

 

 

След получаването на данните в табличен вид, те могат да се изтеглят във файл. За целта най-

напред се избира форматът на файла: 

 

 

След това се натиска „Изтегли“: 



 

 

След това тези файлове обикновено се отварят в MS Excel. Това са фиксирани таблици, които 

могат да бъдат преработвани ръчно, ако има такава необходимост. 

 

Централна избирателна комисия 
Централната избирателна комисия осигурява достъп до публични данни за изборния процес в 

България от 1991 година, включително, досега. 

Достъпът до данните онлайн става като се влезе в сайта https://www.cik.bg/ и се избере „Архив 

на ЦИК за проведени избори“: 

 

https://www.cik.bg/


 

Избира се „Резултати от проведени избори и референдуми от 1991 г. досега“: 

 

 

Избират се конкретни избори и „Резултати“: 

 

 

Появяват се обобщените резултати от изборите. Тази таблица е интерактивна и може да се 

сортира в нарастващ или намаляващ ред по номер, по име на партията/коалицията, по броя на 

гласовете, по процента на гласовете и по броя на мандатите: 



 

 

Допълнително може да се избере „Области“: 

 

 

Избира се конкретен многомандатен избирателен район или „Извън страната“: 



 

 

За да се види каква е била избирателната активност, се избира „Активност“: 

 

 

По-детайлна информация за изборния процес се намира в „Отворени данни“: 



 

 

Избира се „Изтегли резултати в машинно четим вид“: 

 

 

Файловете с данни са събрани в архивен (ZIP) файл, който трябва да се разархивира. При 

работата с данните е препоръчително да започне с файла readme.txt: 

 



 

 

Файлът readme.txt съдържа служебна информация за всички останали файлове. Останалите 

файлове съдържат структурирани данни, обаче те са в текстов формат (TXT) и се отварят в MS 

Excel по начина, описан в точката за отваряне на CSV файлове. 

 

СЕБРА 
СЕБРА е система за електронни бюджетни разплащания. 

Достъпът до данните онлайн става като се влезе в сайта на Министерството на финансите 

(https://www.minfin.bg/) и се избере „Открито управление“: 

https://www.minfin.bg/


 

 

Избира се „Публикувана ежедневна информация за плащанията на бюджета“: 

 

 

Избира се конкретна дата от календара: 



 

 

Може да се избере: 

- Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ; 

- Плащания в СЕБРА и други плащания на ЦА1 и ВРБ2 към МФ; 

- Плащания в СЕБРА на Национален фонд: 

 

 

 
1 Централна администрация 
2 Второстепенни разпоредители с бюджет 



Забележка: Независимо кой от трите файла се изтегли, това са фиксирани таблици, които след 

това могат да бъдат преработвани ръчно, ако има такава необходимост. 

 

Други доставчици на публични данни в България 
Много държавни институции в България са направили своите данни публично достъпни в 

Интернет. Освен в Портала за отворени данни на Република България тези данни са достъпни и 

на собствените сайтове на съответните институции. 

Тези сайтове имат най-различна визия и няма общо правило къде да се търсят данните, но 

обикновено се търсят следните ключови думи: 

- Статистика; 

- Данни; 

- Статистически данни. 

 

Национален осигурителен институт 
https://www.nssi.bg/ 

 

 

Агенция по заетостта 
https://www.az.government.bg/bg/ 

https://www.nssi.bg/
https://www.az.government.bg/bg/


 

 

Национален център по обществено здраве и анализи 
https://ncpha.government.bg/ 

 

 

Българска народна банка 
https://www.bnb.bg/ 

https://ncpha.government.bg/
https://www.bnb.bg/


 

 

Този списък няма претенции за изчерпателност. Много други институции също предоставят 

своите данни публично в Интернет. 

 

Какво да правим със събраните данни? 

Подготовка на данните за използване в специализирани статистически софтуери 

Отваряне на CSV файлове в MS Excel 
Ако доставчиците на публични данни предоставят своите данни в MS Excel формат, това е най-

удобният вариант. Но не винаги публичните данни се предоставят в MS Excel формат. Другият 

най-често използван файлов формат е CSV. Той също може да бъде отворен в MS Excel. 

CSV е абревиатура на comma-separated values – числови стойности, разделени със запетая. 

Съществуват два стандарта за CSV файлове. Според единия стандарт, за десетичен разделител 

се използва десетична запетая, а многоцифрените числа се представят в групи по три цифри, 

разделени с празен интервал (например 123 456 789,12). Тогава като разделител между 

стойностите се използва точка и запетая (;). Според другия стандарт, за десетичен разделител се 

използва десетична точка, а многоцифрените числа се представят в групи по три цифри, 

разделени със запетая (например 123,456,789.12). Тогава за разделител между стойностите се 

използва запетая, а отделните стойности се ограждат в кавички. 

Стандартът, които се използва на съответния компютър, се задава още при инсталацията на MS 

Windows. Ако стандартът на компютъра съвпада със стандарта на файла, тогава файлът се отваря 

в MS Excel директно, само с двойно кликване върху него. Ако стандартът на компютъра не 

съвпада със стандарта на файла, тогава отварянето на файла става по следния начин: 

Отваря се празен MS Excel файл и се избира „Data“. След това се избира „From Text/CSV“: 



 

 

Избира се файлът и се натиска „Import“: 

 

 

MS Excel сам разпознава какъв е разделителят между стойностите. По подразбиране това става 

като преглежда първите 200 реда от файла, но е препоръчително от „Data Type Detection“ да се 

избере „Based on entire dataset“. Също така, ако във файла има текстове на кирилица, е силно 

препоръчително от „File Origin“ да се избере „Unicode (UTF-8)“. Накрая се натиска „Load“: 



 

 

Подготовка на данните в MS Excel 
Дори данните вече да са филтрирани и структурирани онлайн, за да се използва файлът от MS 

Excel в специализиран софтуер, файлът трябва да съдържа заглавията на колоните само на един 

ред. Ако заглавията на колоните са на повече от един ред, антетката трябва да се преработи. 

Най-напред се изтриват излишните редове: 



 

 

След това антетката се преработва, така че да стане на един ред: 

 

 

Всички колони трябва да имат заглавие. Ако някоя колона няма заглавие, то трябва да се 

допише: 



 

 

Ако освен данните има и други запълнени редове, те трябва да се изтрият: 

 

 

С това файлът е готов в MS Excel и може да се отвори в специализираните статистически 

софтуери. 

 



Използване на данни от различни източници 
Много често нужните ни данни не са налични само в един източник, а дори и да са налични, са 

в отделни файлове. Затова се налага данните да се съберат в един общ файл, преди да се 

визуализират или анализират. 

Самото събиране е техническа дейност и става чрез командите „Копирай“ (Copy) и „Постави“ 

(Paste). Но преди да се съберат данните, трябва да сме сигурни, че те са сравними. Данните 

трябва да са сравними по време, по място, по методология, по цени и по обем на съвкупностите. 

При статичните данни сравнимост по време означава, че данните трябва да се отнасят за един 

и същ период или момент от времето. Това обикновено е проблем, тъй като събития се 

регистрират за определен период, а физически обекти се броят към определен момент. И по 

този начин данните за събитията не са сравними с данните за физическите обекти. Решението е 

от два съседни момента, които са в началото и края на даден период, да се изчисли средна 

аритметична, която е средна за периода и е сравнима с периодните данни. Например, 

ражданията и умиранията се регистрират през цялата година, а населението се брои към 31-ви 

декември. Следователно данните за ражданията и умиранията не са сравними с данните за броя 

на населението. Затова от данните за броя на населението към 31 декември на две съседни 

години се изчислява средногодишно население, което вече е сравнимо с данните за ражданията 

и умиранията през годината. 

При динамичните данни сравнимост по време означава, че данните трябва се отнасят за 

еднакво дълги периоди. Решението е стойностите на признака да се разделят на дължината на 

периода. Например, броят на ражданията през месец март не е сравним с броя на ражданията 

през месец април, защото в месец март има един ден повече от месец април. Затова броят на 

ражданията през месец март се разделя на 31, а броят на ражданията през месец април се 

разделя на 30 и по този начин се получава среднодневният брой на ражданията, който е 

сравним. 

Сравнимост по място означава, че данните трябва да се отнасят за една и съща територия. Това 

е особено важно при динамичните данни, тъй като териториите се променят във времето. 

Решението е динамичните данни да започват не по-рано от началото на последната промяна. 

Например, части от съществуваща община се отделят и образуват самостоятелна община. Ясно 

е, че данните за първоначалната община преди и след отделянето на новата община не са 

сравними. Тогава динамичните данни трябва да започнат не по-рано от датата на отделяне на 

новата община. 

При статични данни сравнимост по методология означава, че различните доставчици на 

публични данни трябва да използват една и съща методология за получаване на данните. Много 

често това означава и да използват еднакви дефиниции на признаците. Тук няма работещо 

решение и трябва много да се внимава при използване на данни от различни източници. 

Например, Агенцията по заетостта и НСИ използват различна дефиниция за безработно лице, а 

оттам и методологията за броене на безработните на двете институции е различна, което прави 

данните им несравними. 

При динамични данни сравнимост по методология означава, че методологията трябва да е 

еднаква през целия период. Много често методологиите се променят. Решението е динамичните 

данни да започнат не по-рано от началото на последната методология. Например, брутен 

вътрешен продукт (БВП) в България се изчислява от 1995 година. Затова динамичните данни за 

БВП започват не по-рано от 1995 година. 



Когато динамичните данни са стойности на признаци, които се измерват в парично изражение, 

те се влияят от инфлацията. За да се отстрани влиянието на инфлацията и стойностите да станат 

сравними по цени, трябва да се работи с постоянни цени, т.е. цените от дадена година се избират 

за база и всички стойности се преизчисляват по базисните цени. Най-лесно това става като се 

използват индексите на цените, публикувани от НСИ, и стойностите на признака се разделят на 

индекса на цените при постоянна база. Например, НСИ публикува индекси на цените при база 

1995 година. Тогава, ако стойността на даден признак, измерен в парично изражение, през 

конкретна година се раздели на индекса на цените през тази конкретна година спрямо 1995 

година, ще се получи стойност по постоянни цени от 1995 година. 

Когато мерната единица на признаците е абсолютен обем, тогава самият обем на съвкупността 

оказва влияние върху стойностите. По-големите съвкупности ще имат по-големи стойности на 

признака, докато по-малките съвкупности ще имат по-малки стойности. За да се има 

сравнимост по обем, трябва сравняваните съвкупности трябва да имат еднакъв обем. Това се 

постига като стойността на признака се раздели на обема на съвкупността. Например, броят на 

ражданията в област Видин не е сравним с броя на ражданията в област София-град, тъй като 

населението на област Видин е много по-малко от населението на област София-град. Затова се 

изчислява коефициент на раждаемост, който се получава като броят на ражданията във всяка 

област се раздели на средногодишното население в областта. Получените коефициенти се 

представят на глава от населението или на 1000 човека от населението, или на 100 000 човека от 

населението и т.н., и са сравними за различните области. По същия начин се постъпва и при 

динамичните данни. Тъй като обемите на съвкупностите са променят във времето, отново 

стойностите на признаците трябва да се преизчислят към един и същи обем. 

 

Визуализация на данните в графичен вид 
След като данните са записани във формат MS Excel, те могат да бъдат анализирани. Анализът 

може да се направи директно в MS Excel, но има и свободни софтуери за статистически анализ. 

Два много подходящи софтуера, не толкова за анализ, колкото за визуализация на данните, са 

MS Power BI и Gapminder. 

 

MS Power BI 
MS Power BI е продукт на Microsoft и може да се изтегли от сайта 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/. 

 

Забележка: MS Power BI Desktop e свободен софтуер. Другите версии на MS Power BI са платени. 

 

Избира се „See download and language options“: 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/


 

 

Избира се „Select Language“, езикът и се натиска „Download“: 

 

 

Избира се 64 или 32 битова версия и се натиска „Next“: 



 

 

Отваряне на файл с данни от MS Excel 

След стартирането на MS Power BI се появява рекламен прозорец, който трябва да се затвори: 

 

 

Избира се „Import data from Excel“: 



 

 

Избира се файлът и се натиска „Open“: 

 

 

Избира се лист или листове от MS Excel файла и се натиска „Load“: 



 

 

Разгъва се списъкът с признаците (колоните): 

 

 



В MS Power BI могат да се правят познатите визуализации от MS Excel, но предимството на MS 

Power BI пред MS Excel е, че се работи единствено със заглавията на признаците (колоните), 

докато в MS Excel първо трябва да се маркират съответните клетки, които съдържат данните. 

 

Визуализация на статични данни 

Тук ще бъдат показани три примера за визуализация на статични данни: 

1. Брой на ражданията по области 

2. Процент на ражданията по области 

3. Връзка между два признака 

Данните са изтеглени от информационната система „Инфостат“ на НСИ. Данните са същите като 

показаните в точката за генериране на статични данни в „Инфостат“. 

 

Пример 1: Брой на ражданията по области 

Избира се желаният тип графично изображение: 

 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 



 

 

Областта се прехвърля по оста Х, а всички останали признаци се прехвърлят по оста У: 

 

 

Получената графика е интерактивна, т.е. ако мишката се постави върху определена част от 

графиката, в балон излиза допълнителна информация: 



 

 

Също така, ако се маркира конкретна разновидност от легендата, съответните части от графиката 

се оцветяват в по-наситен цвят, а в всички останали се оцветяват в по-бледи цветове: 

 

 

Пример 2: Процент на ражданията по области 

Разликата спрямо Пример 1 е в избора на друг вид графично изображение: 



 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 

 

 

Областта се прехвърля по оста Х, а всички останали признаци се прехвърлят по оста У: 



 

 

Пример 3: Връзка между два признака 

Избира се желаният тип графично изображение: 

 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 



 

 

Признакът фактор се прехвърля по оста Х, признакът резултат се прехвърля по оста У, а областта 

се прехвърля в легендата: 

 

 

Визуализация на динамични данни 

Тук ще бъде показан един пример за визуализация на динамични данни. 

Данните са изтеглени от информационната система „Инфостат“ на НСИ. Данните са същите като 

показаните в точката за генериране на динамични данни в „Инфостат“. 

Избира се желаният тип графично изображение: 



 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 

 

 

Годината се прехвърля по оста Х, а един или повече признаци се прехвърлят по оста У: 



 

 

Визуализация на панелни данни 

Тук ще бъдат показани два примера за визуализация на панелни данни: 

1. Динамична връзка между признаци 

2. Динамика по области 

Данните са изтеглени от информационната система „Инфостат“ на НСИ. Данните са същите като 

показаните в точката за генериране на панелни данни в „Инфостат“. 

 

Пример 1: Динамична връзка между признаци 

Избира се желаният тип графично изображение: 



 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 

 

 

Признакът фактор се прехвърля по оста Х, признакът резултат се прехвърля по оста У, областта 

се прехвърля в легендата, а годината се прехвърля в „Play Axis“. Допълнително още един признак 

може да се прехвърли като големина на балончетата: 



 

 

Тази графика е динамична. Ако се натисне бутонът за стартиране, може да се проследи 

промяната във времето: 

 

 

Ако се маркира една конкретна област, може да се проследи движението й във времето: 



 

 

Пример 2: Динамика по области 

Избира се желаният тип графично изображение: 

 

 

Чрез влачене на ъглите графичното изображение се уголемява или свива колкото е нужно: 



 

 

Годината се прехвърля по оста Х, признакът, чиято динамика се визуализира, се прехвърля по 

оста У, а областта се прехвърля в легендата: 

 

 

Gapminder offline 
Gapminder е продукт на Ханс Розлинг и може да се изтегли от неговия сайт 

https://www.gapminder.org/: 

https://www.gapminder.org/


 

 

След това се избира Gapminder Tools Offline: 

 

 

Визуализация на панелни данни 

Gapminder е софтуер, който е създаден основно за визуализиране на панелни данни. Тук ще 

бъдат показани три примера за визуализация на панелни данни: 

1. Динамична връзка между признаци 

2. Динамика по области 

3. Динамична ранглиста 



Данните са изтеглени от информационната система „Инфостат“ на НСИ. Данните са същите като 

показаните в точката за генерирани на панелни данни в „Инфостат“. 

 

Пример 1: Динамична връзка между признаци 

Избира се „File“, „New chart“, „Your data“ и „Excel file“: 

 

 

Избира се „Time goes down“ и се натиска „Choose Excel file“: 



 

 

Избира се файлът и се натиска „Open“: 

 

 

Ако в MS Excel файла има няколко листа, се избира конкретният лист и се натиска „ОК“: 



 

 

По оста Х се избира признакът фактор, по оста У се избира признакът резултат. Допълнително 

още един признак може да се избере като големина на балончетата: 

 

 

Избира се „Color“, „Област properties“ и „Област“: 



 

 

Получената графика е интерактивна, т.е. ако мишката се постави върху определено балонче от 

графиката, то става в по-наситен цвят, а другите стават по-бледи. Също така се показва името на 

областта, стойността на признака фактор, стойността на признака резултат и стойността на 

признака, определящ големината на балончетата: 

 

 

Същата информация се получава и ако мишката се постави, без да се кликва, върху името на 

конкретна област в списъка в дясно: 



 

 

Тази графика е динамична. Ако се натисне бутонът за стартиране, може да се проследи 

промяната във времето: 

 

 

Ако се маркира една конкретна област, може да се проследи движението й във времето: 



 

 

Пример 2: Динамика по области 

Избира се „File“, „New chart“, „Your data“ и „Excel file“: 

 

 

Избира се „Lines“, „Time goes down“ и се натиска „Choose Excel file“: 



 

 

Избира се файлът и се натиска „Open“: 

 

 

Ако в MS Excel файла има няколко листа, се избира конкретният лист и се натиска „ОК“: 



 

 

Избира се признакът, чиято динамика се проследява: 

 

 

Избира се „Color“, „Област properties“ и „Област“: 



 

 

Тази графика е динамична. Ако се натисне бутонът за стартиране, може да се проследи 

промяната във времето: 

 

 

Ако се маркира една конкретна област, може да се проследи движението й във времето: 



 

 

Пример 3: Динамична ранглиста 

Избира се „File“, „New chart“, „Your data“ и „Excel file“: 

 

 

Избира се „Rankings“, „Time goes down“ и се натиска „Choose Excel file“: 



 

 

Избира се файлът и се натиска „Open“: 

 

 

Ако в MS Excel файла има няколко листа, се избира конкретният лист и се натиска „ОК“: 



 

 

Избира се признакът, по който ще се прави ранглистата: 

 

 

Избира се „Color“, „Област properties“ и „Област“: 



 

 

Тази графика е динамична. Ако се натисне бутонът за стартиране, може да се проследи 

промяната във времето: 

 

 

Ако се маркира една конкретна област, може да се проследи движението й във времето: 



 

 

Тези примери са илюстративни. Те показват основните принципи на работа със 

специализираните софтуери. Освен тях могат да се правят много други най-разнообразни 

визуализации, които остават на въображението на потребителите. 


