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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ 

ФОНД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Инструкцията е разработена в съответствие със Закона за преброяването на населението 
и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и Програмата на преброяването.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цел на пробното преброяване

От 20 март до 2 април 2020 г. ще се проведе пробно преброяване на населението и 
жилищния фонд.

Критичният момент на пробното преброяване е 0.00 ч. на 20 март 2020 година. Всички 
данни за населението, жилищата и сградите трябва да се отнасят към него.

Целта на пробното преброяване е да възпроизведе всички етапи на основното 
преброяване на избрана територия от страната, както и да осигури информация за 
актуализиране и усъвършенстване на:

Планиране и организация - организация на дейността и комуникацията между 
органите на преброяването, включително сформирането на общински преброителни 
комисии и набиране на преброители и контрольори; райониране на избраните територии 
на контролни райони и преброителни участъци; методи и организация на събиране на 
данните; осигуряване и разпределение на материалните и човешките ресурси, 
натовареност на преброителите и други.

Инструментариум - обща методология (преброителни карти, инструкции, 
номенклатури и класификации), информационна система, подпомагащ център, уеб- 
приложения и други. Ще се тестват включените в преброителните карти въпроси, 
тяхното формулиране, разположение и посочените отговори. Ще се оценява също 
степента на приемане на въпросите от страна на лицата и проблемите при попълване на 
картите както при електронното, така и при преброяването с преброител.

Комуниканионна стратегия - провеждане на кампания за информиране на населението 
в определените за пробното преброяване населени места, получаване на предварителна 
представа за готовността и интереса на лицата, които ще използват възможностите на 
интернет за попълване на електронна преброителна карта.



2. Избор на населени места за провеждане на пробното преброяване

Изборът на населените места за провеждане на пробното преброяване се извършва по 
предварително определени критерии, както следва:

• броят на населението във всички избрани населени места, селищни образувания 
или части от тях следва да обхваща до 0.5% от населението на страната към 
31.12.2018 година;

• представителност по различни демографски и етнокултурни характеристики на 
населението - възраст, семейно положение, брой домакинства, етнокултурни 
характеристики;

• населени места или селищни образувания с висок и нисък процент на 
домакинствата, ползващи интернет;

• пропорционално разпределение на населението по признака „местоживеене“ 
(град, село; голямо и малко населено място);

• населени места или селищни образувания без улици, адреси и/или без приета 
кадастрална карта и кадастрални регистри;

• населени места или селищни образувания с наличие на вилни зони, големи 
жилищни комплекси, в т.ч. комплекси от затворен тип;

• населени места с различен релеф - труднодостъпни, високопланински или 
курортни (с оглед на активния зимен сезон по време на провеждане на основното 
преброяване през януари - февруари 2021 година).

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от ЗПНЖФ2021, и след съгласуване с областните 
управители, кметовете и кметските наместници със Заповед № РД-05-45/23.01.2020 г. на 
председателя на НСИ са определени следните населени места, в които ще се проведе 
пробното преброяване:

Област София, община Столична - част от район „Студентски“, приблизително 
население - 14 хил. души, разпределено в 55 - 60 преброителни участъка.

Област Разград, община Разград

• Част от град Разград (между р. Бели Лом и главен път Е-70 + вилни зони), 
приблизително население - 12 хил. души, 50 преброителни участъка;

• Село Ясеновец, население към 31.12.2018 г. - 2 359 души, 9 преброителни 
участъка.

Област Пазарджик, община Велинград

• Част от град Велинград_(в районите на кварталите „Чепино“ и ,.Анезица“), 
приблизително население - 6 хил. души, разпределено в 20 - 25 преброителни 
участъка;

• Село Света Петка, население към 31.12.2018 г. - 1 454 души, разпределено в 5 - 6 
преброителни участъка;

• Село Чолакова, население към 31.12.2018 г. - 198 души, разпределено в един 
преброителен участък.



3. Нормагивна уредба

Организацията и провеждането на преброяването се осъществяват съгласно Закона 
за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 
(обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г.), Закона за статистиката и решенията на Централната 
комисия по преброяването (ЦКП). Преброяването се провежда при спазване на 
изискванията на Регламент № 763 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от юли 
2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в Общността и 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската 
статистика, предоставящ правна рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската статистика.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията за определяне на правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 
преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите 
спецификации на темите и на техните разбивки.

Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и 
програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението 
и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския 
парламент (ЕП) и на Съвета.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/881 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на 
населението и жилищния фонд по отношение на условията и структурата на докладите 
за качеството и техническия формат за предаването на данни.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1799 на Комисията за започване на временно пряко 
статистическо действие за разпространение на избрани теми от преброяването на 
населението и жилищния фонд през 2021 г., геокодирани към координатна мрежа от един 
квадратен километър.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на 
данните).

Приложими са и разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за 
електронното управление.

4. Населението се наблюдава по обичайното местоживеене на лицата, а жилищният 
фонд - по местонамирането на жилищата. Всички данни за населението и жилищния 
фонд се отнасят към критичния момент на пробното преброяване - 0.00 ч. на 20 март 
2020 година.

5. Метод на регистрация

От 20 до 26 март ще се проведе онлайн преброяване чрез електронен формуляр, попълнен 
в интернет, от 27 март до 2 април - по класическия метод чрез попълване на 
преброителни карти от преброители.

6. Обекти и единици на наблюдение са изброените в Закона за преброяването на 
населението и жилищния фонд (ЗПНЖФ) в Република България през 2021 година.

Всички дейности по организацията и провеждането на пробното преброяване се 
съпътстват от медийна кампания, осъществявана според Комуникационната стратегия 
(КС), разработена от НСИ.



II. ОРГАНИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНОТО 
ПРЕБРОЯВАНЕ

1. В съответствие с чл. 5 от ЗПНЖФ2021 органите, които осъществяват преброяването, 
са:

• Националният статистически институт;

• Централната комисия по преброяването;

• Териториалните статистически бюра (ТСБ);

• Областните преброителни комисии;

• Общинските преброителни комисии.

2. За организирането и провеждането на пробното преброяване се създават временни 
общински преброителни комисии. Националният статистически институт. Централната 
комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с 
областните управители и кметовете на общините организират преброяването на 
населението и жилищния фонд (чл. 13 от ЗПНЖФ2021) на териториите на включените в 
пробното преброяване общини.

2.1. Организацията и методологията на преброяването се разработват и осъществяват от 
Националния статистически институт и се приемат от Централната комисия по 
преброяването.

2.2. В общините и населените места пробното преброяване се ръководи от отделите 
„Статистически изследвания“ (ОСИ) към териториалните статистически бюра и 
общинските преброителни комисии.

2.3. Областните управители на областите, в които се провежда пробно преброяване, се 
информират за хода на дейностите и изпълнението на графика чрез свои представители 
или наблюдатели в общинските преброителни комисии.

2.4. При необходимост общинските преброителни комисии могат да провеждат 
извънредни заседания или да вземат решения и чрез провеждане на неприсъствени 
заседания.

2.5. За своята дейност и решения комисиите информират местните и националните медии 
чрез прессъобщения или на организирани от тях пресконференции съгласно 
Комуникационната стратегия, разработена от НСИ.

III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНОТО РАЙОНИРАНЕ И 
ПРОБНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

1. В периода февруари 2020 - април 2020 г. се провежда кампания за информиране на 
населението в определените за пробното преброяване райони.

2. В периода от 20 до 24 януари 2020 г. се провежда заседание на ЦКП за утвърждаване 
на инструментариума на пробното преброяване и критерии за подбор на преброители и 
контрольори.

3. В периода от 27 януари до 7 февруари 2020 г. се сформират общински преброителни 
комисии със заповед на председателя на НСИ по предложение на кметовете на общините 
или районите и директорите на ТСБ.



4. В срок до 17 февруари НСИ изпраща на общинските преброителни комисии всички 
необходими документи за подбора на преброители и контрольори - указания за подбор, 
образец на автобиография (CV), образец на заявление, образец на договори и приемно- 
предавателни протоколи.

5. В периода от 17 до 21 февруари 2020 г. се извършва обучение на обучители за 
пробния обход и за пробното преброяване, включително на общински служители. 
Обучението се организира от НСИ.

6. В периода от 24 до 28 февруари 2020 г. се определят лицата, които ще извършат 
пробния обход.

7. В периода от 2 до 6 март 2020 г. се провежда обучение на лицата, които ще извършат 
пробния обход. Обучението се организира на територията на общините и с тяхното 
съдействие.

8. В периода от 9 до 13 март 2020 г. се провежда частичен обход с мобилни устройства 
за събиране на детайлна информация (географски координати) за местоположението на 
сградите по входове, както и на жилищни единици, намиращи се извън сградите, обект 
на преброяването.

9. До 8 март 2020 г. НСИ извършва райониране на избраните за пробното преброяване 
населени места. Съставят се и се предоставят във временните преброителни комисии 
списъците на контролните райони и преброителните участъци.

10. До 8 март 2020 г. в определените райони за пробно преброяване се изпращат 
преброителните материали - архивни кутии, баджове, преброителни карти, карти М и Р, 
инструкции, обобщени списъци ПНЖ-2 и ПНЖ-3, схеми и други рекламни материали.

11. В периода от 24 февруари до 10 март 2020 г. общинските преброителни комисии 
извършват набиране и подбор на кандидати за преброители и контрольори, включително 
подаване и разглеждане на заявления и предоставяне на списък от одобрени кандидати в 
съответното ОСИ/ТСБ.

12. В периода от 16 до 18 март 2020 г. се провежда обучение на преброители и 
контрольори, сключване на договори и раздаване на преброителните материали. 
Обучението се организира и провежда на територията на общините и с тяхното 
съдействие.

13. В периода от 20 до 26 март 2020 г. се провежда пробното електронно преброяване 
чрез интернет. Приложението за самопреброяване ще бъде достъпно за цялата страна.

По време на електронното преброяване преброителите обхождат и се запознават с 
определените им райони, включени в преброителните участъци, като при необходимост 
допълват или коригират дадените им списъци обр. ПНЖ-2 и приложените към тях схеми 
на преброителните участъци. В този период преброителите нямат право да посещават 
жилищата и да извършват преброяване на лицата в тях.

14. В периода от 27 март до 2 април 2020 г. се провежда пробно преброяване чрез 
посещение на жилищата и лицата от страна на преброител.

По изключение, още вечерта на 19 март 2020 г. преброителите извършват преброяване 
на временно пребиваващи лица в места като хотели, мотели, почивни домове, къмпинги, 
болници и други. Това се прави, за да не останат непреброени лицата, които ще отпътуват 
рано сутринта на 20 март.

От 8.00 ч. на 27 март до 20.00 ч. на 2 април 2020 г. преброителите провеждат пробното 
преброяване в определените им преброителни участъци, като:



• преброяват всички сгради, обект на преброяване;
• преброяват всички жилища, домакинства и лицата в тях, които не са преброени 

електронно, но са обект на преброяване;
• попълват карти Р или М, ако в преброителния участък е предвидено да се проведе 

някое от извадковите наблюдения, включени в програмата на преброяването;
• събират уникалните кодове за електронно преброените жилища, домакинства и 

лица, като преброяват лицата, които не са преброени в тези жилища при 
електронното преброяване.

15. По време на пробното преброяване се прави оценка за мнението на респондентите, 
преброителите и служителите на териториалните статистически бюра относно 
функционалността и съдържанието на преброителната карта чрез предварително 
подготвена анкетна карта.

16. В срок до 10 април 2020 г. преброителите попълват обр. ПНЖ-2 и приложената към 
тях схема на преброителния участък съгласно инструкциите, окомплектоват своите 
преброителни материали и ги предават на контрольорите по предварително изготвен 
график срещу приемно-предавателен протокол. Графикът се изготвя от общинската 
преброителна комисия.

17. В срок до 15 април 2020 г. контрольорите попълват списъците обр. ПНЖ-3 съгласно 
инструкциите и предават във временните общински комисии преброителните материали 
за своите контролни райони по предварително изготвен график срещу приемно- 
предавателен протокол. Графикът се изготвя от общинската преброителна комисия.

18. В срок до 17 април 2020 г. представителите на временните общински преброителни 
комисии изпращат преброителните материали в ОСИ/ТСБ. Общинските преброителни 
комисии отговарят за съхранението на преброителните материали до предаването им в 
ОСИ/ТСБ, като прилагат всички необходими мерки за опазване на личните данни на 
респондентите в тях.

19. В срок до 30 април 2020 г. общинските преброителни комисии подготвят доклади 
до председателя на НСИ за провеждането на пробното преброяване и прекратяват своята 
дейност.

20. След приключване на пробното преброяване, в периода от 8.00 ч. на 7 април до 20.00
ч. на 11 април 2020 г. се провеждат пробни контролни изследвания за точността на 
регистрираните данни и пълнотата на обхвата на единиците на наблюдение.

• До 31 март 2020 г. Централното управление (ЦУ) на НСИ изпраща в съответните 
ОСИ списъците с населените места, контролните райони (КР), преброителните 
участъци (ПУ) и жилищните единици, в които се извършват пробните контролни 
изследвания.

• До 2 април 2020 г. в ОСИ се определят служителите, които ще проведат пробните 
контролни изследвания на терен.

• До 6 април 2020 г. се провежда инструктаж на определените служители и се 
раздават материалите за провеждане на изследванията.

• В периода от 7 до 11 април 2020 г. се провеждат пробни контролни изследвания 
за точността на регистрираните данни и пълнотата на обхвата на единиците на 
наблюдение.

• До 17 април 2020 г. в ОСИ се събират попълнените карти, извършва се 
предварителен оглед и материалите се приемат с приемно-предавателен 
протокол. Цялата документация от пробните контролни изследвания се изпраща 
в ЦУ на НСИ.



21. В срок до 30 април 2020 г. НСИ обработва резултатите от пробното преброяване.

22. В срок до 15 май 2020 г. председателя на НСИ информира ЦКП за провеждането на 
пробното преброяване.

IV. ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО 
ВРЕМЕ НА ПРОБНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

Със съдействието на общинските преброителни комисии и кметовете на населените 
места се подсигуряват помещения, които ще се използват по време на пробното 
преброяване за:

1. Получаване и съхраняване на всички преброителни материали - за обучение на 
преброителите и за провеждане на преброяването. Материалите трябва да бъдат 
доставени на тези места не по-късно от 8 март 2020 година.

2. Разпределяне на преброителните материали по преброителни участъци - не по-късно 
от 13 март 2020. Прави се на базата на данните за жилищата, сградите, домакинствата и 
лицата в тях, нанесени в обр. ПНЖ-2. Към необходимите преброителни карти се 
предвижда и резерв. За всеки преброителен участък трябва да се подготви архивна кутия 
със следното съдържание:

• Списък обр. ПНЖ-2 „Списък на сградите, жилищата, домакинствата и лицата в 
преброителния участък“;

• Схема на преброителния участък;
• Преброителни карти за сградите, жилищата и населението;
• Преброителни карти за сградите и жилищата;
• Преброителни карти ..Временно присъстващи лица“ - при необходимост;
• Анкетни карти и указания за извадковите наблюдения, предвидени със 

ЗПНЖФ2021. ако в преброителния участък е предвидено да се проведе някое от 
тези наблюдения;

• Писмо от председателя на ЦКП (НСИ), с което се предоставя информация на 
респондентите за целта на преброяването и мерките за защита на личните данни;

• Писмо от председателя на ЦКП (НСИ), с което се предоставя информация на 
респондентите за целите на извадковите изследвания и мерките за защита на 
личните данни;

• Други помощни материали (флаери, помощни класификации за кодиране на 
професиите и длъжностите, допълнителна карта - многочленни домакинства и 
ДР-)-

За преброителните участъци, в които има места за временно пребиваващи лица, в 
папките (кутиите) трябва да е включен необходимият брой преброителни карти за 
временно присъстващи лица. Към материалите за преброителните участъци, в които има 
информация, че живеят обичайно чужденци, се добавят и преброителни карти за 
сградите, жилищата и населението на английски и руски език.

3. Разпределяне (до 13 март 2020 г.) на материалите за всеки контрольор по папки, в 
които трябва да има списък образец ПНЖ-3 и по един екземпляр от картите, 
инструкциите и писмата, съдържащи се в папките (кутиите) на преброителните участъци 
в съответния контролен район.

4. Раздаване между 16 и 18 март 2020 г. на преброителните материали на преброителите 
и контрольорите по предварително изготвен списък и подписване на договори.



5. Съхраняване на резерв от преброителните материали, който да послужи на 
преброителите и контрольорите при необходимост.

6. Провеждане на срещи между контрольорите и техните преброители по време на 
преброяването.

7. След приключване на преброяването, преброителните материали се приемат и 
съхраняват в определените помещения до извозването им в ОСИ/ТСБ.


