
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И 
ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Задачи Срок за изпълнение

Кампания за информиране на населението в определените за пробно 
преброяване населени места

Февруари 2020 - 
април 2020 г.

Второ заседание на ЦКП за обсъждане и приемане на инструкциите и 
картите за провеждане на пробното преброяване и критериите за 
подбор на преброители и контрольори

20 януари 2020 г.

Сформиране на временни общински преброителни комисии за 
пробното преброяване

27 януари - 7 
февруари 2020 г.

Обучение на обучители за пробния обход и пробното преброяване, 
включително на общински служители

17- 21  февруари 2020 
г.

Определяне на лицата, които ще извършват пробен обход 24 - 28 февруари 2020 
г.

Обучение на лицата, които ще извършват пробен обход 2 - 6  март 2020 г.

Провеждане на пробен обход 9 - 1 3  март 2020 г.

Райониране на избраните за пробното преброяване населени места и 
определяне на контролни райони и преброителни участъци

1 февруари - 8 март 
2020 г.

Изпращане на преброителните материали в определените за 
пробното преброяване райони

До 8 март 2020 г.

Набиране на кандидати и подбор на преброители и контрольори за 
пробното преброяване

24 февруари - 10 
март 2020 г.

Обучение на избраните за пробното преброяване преброители и 
контрольори и раздаване на преброителните материали

16 - 18 март 2020 г.

Преброяване на всички места за временно пребиваване като хотели, 
мотели, почивни домове, къмпинги, болници и други

19 март 2020 г.

Провеждане на пробното електронно преброяване чрез интернет 20 - 26 март 2020 г.

Провеждане на пробното преброяване чрез посещение на 
преброители

27 март - 2 април 
2020 г.

Предаване на преброителните материали от пробното преброяване 
на контрольорите от преброителите

До 10 април 2020 г.

Предаване на преброителните материалите от контрольорите на 
общинските преброителни комисии

До 15 април 2020 г.

Предаване на преброителните материали от комисиите на ОСИ/ТСБ До 17 април 2020 г.



Общинските преброителни комисии изготвят доклад за провеждане 
на пробното преброяване и прекратяват своята дейност

До 30 април 2020 г.

ЦУ на НСИ изпраща в ОСИ списъците с населените места, КР, ПУ и 
жилища, в които ще се извършват пробните контролни изследвания

До 31 март 2020 г.

В ОСИ се определят служителите, които ще проведат пробните 
контролни изследвания на терен

До 2 април 2020 г.

Инструктаж на лицата, които ще проведат пробните контролни 
изследвания и раздаване на материалите за тях

До 6 април 2020 г.

Провеждане на пробни контролни изследвания 7 - 1 1  април 2020 г.

Предаване на картите от контролните преброявания в ЦУ на НСИ До 17 април 2020 г.

Обработка на резултатите от пробното преброяване До 30 април 2020 г.

Председателя на НСИ информира ЦКП за провеждането на пробното 
преброяване.

До 15 май 2020 г.


