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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я   

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 

ГОДИНА 

 

 

Задачи Срок за изпълнение 

Преброяване 

Кампания за информиране на населението юни 2021 - октомври  

2021  

Предложения за състав на областните преброителни комисии До 29 май 2020  

Предложения за състав на общинските преброителни комисии  До 29 май 2020  

Заповед на председателя на НСИ за сформиране на областните и общинските 

преброителни комисии 

До 12 юни 2020  

Първо заседание на областните и общинските преброителни комисии  До 20 юни 2020  

ЦУ на НСИ определя границите на районите за предварителния обход До 15 юни 2020  

Общинските преброителни комисии извършват набиране и подбор на кандидатите 

за регистратори, които ще участват в предварителния обход, и предават в 

ОСИ/ТСБ списък с одобрените кандидати 

До 26 юни 2020  

НСИ доставя в ОСИ/ТСБ материалите за обхода, вкл. мобилните устройства До 29 юни 2020  

Директорите на ТСБ подготвят договорите с регистраторите До 29 юни 2020  

Обучение на обучители за работа с приложението за събиране на географските 

координати 
До 3 юли 2020  

Обучение на лицата, извършващи предварителния обход, за работа с 

приложението за събиране на географските координати, сключване на договори с 

тях и раздаване на мобилните устройства 

6 - 10 юли 2020  

Обход Юли - 15 септември 2020  

ЦКП обсъжда и приема инструкциите и картите за провеждане на пробното 

преброяване и указания за подбор на преброители и контрольори 
До 15 септември  

2020  

Обявяване и провеждане на процедура за набиране на кандидати за преброители и 

контрольори 
От 15 септември до 16 

ноември 2020  

ЦУ на НСИ извършва райониране и съставяне на преброителни списъци  До 30 юни 2021 

ЦУ на НСИ предава информация за границите на преброителните участъци и 

контролните райони на ОСИ/ТСБ и общинските преброителни комисии 
До 30 юни 2021 

Процедура за потвърждаване/отказ от участие в преброяването на преброители, 

контрольори и придружители. 
17 май - 10 юни 2021 

Набиране на допълнителни преброители, контрольори и придружители. 25 май – 10  юни 2021 
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Обучение на обучители - експерти от ОСИ/ТСБ – онлайн или присъствено на 

малки групи 
14 – 18 юни 2021 

Заседание на общинските преброителни комисии за съставяне на списък с 

кандидати за преброители, контрольори, резерви и придружители 

До 18 юни 2021 

Предоставяне в ОСИ/ТСБ на списък с кандидати и протоколи от заседанията на 

общинските преброителни комисии 
До 18 юни 2021 

Предоставяне в ЦУ на обобщен списък с кандидати за проверка До 18 юни 2021 

Проверка на списъка с кандидати До 30 юни 2021 

Заседание на областни преброителни комисии за изпълнение на дейностите До 30 юни 2021 

ЦУ на НСИ подготвя списъците ПНЖ2 и ПНЖ3 До 15 юли 2021 

Общинските преброителни комисии осъществяват контакт с 

ръководителите/директорите/управителите на заведения, институции или др. с 

особен статут на преброяване  

14 - 23 юли 2021 

Оповестяване на списъка на одобрените преброители, контрольори, резерви и 

придружители в общинските преброителни комисии и в ОСИ/ТСБ 
До 30 юли 2021 

Получаване на всички преброителни материали в ОСИ До 30 юли 2021 

ЦУ на НСИ изпраща в ОСИ извадка за извадкови изследвания на раждаемостта и 

миграцията 
До 30 юли 2021 

Асоцииране на потребители в системата - преброители, контрольори, резерви 

отговорници 
До 15 август 2021 

Разпределение на материалите за обучението на преброителите и контрольорите 2 - 6 август 2021 

Отпечатване на материали в ОСИ/ТСБ - ПНЖ2, ПНЖ3, Схема на преброителен 

участък, договори, ППП 
1 юли - 15 август 2021 

Обучение на преброителите, контрольорите и резервите 16 август – 3 септември 

2021 

Разпределение по папки на материалите за всеки КР и ПУ  16 август – 3 септември 

2021 

Сключване на договори с преброителите,  контрольорите, резервите и 

придружителите и раздаване на преброителни материали 
16 август – 3 септември 

2021 

Заседание на областните и общинските преброителни комисии  30 август 3 септември 

2021 

Преброяване на местата за временно пребиваване - хотели, мотели, почивни 

домове, къмпинги, болници и други  
Вечерта на  

6 септември 2021 

Електронно преброяване чрез интернет От 0,00 часа на 7 

септември до 24,00 часа 

на 17 септември 2021 

Преброяване чрез посещение на домакинствата от преброители От 8,00 часа на 18 

септември 2021 до 20,00 

часа на 3 октомври 2021 

Контрольорите приемат преброителните материали от преброителите 4 – 8 октомври  

2021  

Общинските преброителни комисии приемат преброителните материали от 

контрольорите 
До 15 октомври  

2021  

Общинските преброителни комисии предават материалите на ОСИ/ТСБ До- 22 октомври 2021 

Заседание на областните и общинските преброителни  

комисии  

16 - 22 октомври 2021 

Доклади от общинските преброителни комисии за провеждане на преброяването 16 - 22 октомври 2021 
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Доклади от областните преброителни комисии за провеждане на преброяването 22 октомври - 1 ноември 

2021 

Контролни преброявания за проверка на обхвата и точността на регистрацията 

ЦУ на НСИ изпраща в ОСИ списъците с населените места, КР, ПУ и жилища, в 

които ще се извършват контролни изследвания 
13 – 17 септември 2021 

В ОСИ се определят служителите, които ще проведат контролните изследвания на 

терен 
20 – 24 септември 2021 

Обучение на лицата, които ще проведат контролните изследвания, и раздаване на 

материалите за тях 
27 септември – 1 

октомври 2021 

Провеждане на контролните изследвания От 8.00 ч. на 4 октомври 

до 20.00 ч. на 22 

октомври 2021  

ОСИ оглежда и потвърждава резултатите от контролните изследвания 8 – 12 ноември 2021 

Въвеждане на ПНЖ3 До 12 ноември 2021 

ЦУ на НСИ подготвя списък с възнагражденията на преброители, контрольори, 

резерви и придружители  
До 16 ноември 2021 

ТСБ/ОСИ подготвят списък с възнагражденията и данни от декларациите за 

доходите на преброители, контрольори, резерви и придружители 
До 22 ноември 2021 

Публикуване на експресни резултати 29 ноември 2021 

ЦУ на НСИ обработва списъците и подготвя плащанията на преброители, 

контрольори, резерви и придружители 
До 7 декември 2021 

Плащане придружители (до 60 дни след ППП) и резерви До 8 декември 2021 

Плащане преброители (до 60 дни след ППП) До 8 декември 2021 

Плащане контрольори (до 60 дни след ППП) До 15 декември 2021 

 

Използвани съкращения: 

НСИ – Национален статистически институт; 

ЦУ – Централно управление; 

ОСИ – Отдел „Статистически изследвания“; 

ТСБ – Териториално статистическо бюро; 

ЦКП – Централна комисия по преброяването; 

ПНЖ2 – Списък на жилищните единици и сгради в преброителен участък   

ПНЖ3 – Таблица с обобщени резултати в контролния район; 

КР – Контролен район; 

ПУ – Преброителен участък; 

ППП – Приемо-предавателен протокол. 

 

 


