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ИНСТРУКЦИЯ 
 

ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА ДАННИТЕ, 
СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И 

ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 2011 Г. 
 

Раздел I 
Общи положения 

 
1.1. Тази инструкция е разработена в изпълнение на Закона за преброяване на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година. 
1.2. Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда в изпълнение 

на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 
2011 г. (ЗПНЖФ), ДВ, бр. 39/26.05.2009 г. и Закон за изменение и допълнение на 
Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 
2011 г. - приет от 41-то Народно събрание на 11 декември 2010 г. и при спазване на 
изискванията на Регламент № 763/2008 и Регламент 1201/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд в 
страните членки на Европейския съюз. 

1.3. Преброяването се извършва съгласно инструкциите и указанията, 
разработени от Националния статистически институт и Централната преброителна 
комисия. 

1.4. Преброителите и контрольорите са длъжни да пазят в строга тайна 
индивидуалните данни както за гражданите, така и за жилищата.  

1.5. Съгласно Закона за статистиката и ЗПНЖФ преброител или контрольор, 
който умишлено събира неверни или непълни данни, дава неправилни нареждания, 
изпълнява указания на лица, неангажирани в апарата по преброяването, разпространява 
лични сведения за гражданите или ги използва с користна цел, носи отговорност за 
това. 

1.6. Защитата на поверителността на данните и опазването на тайната на 
индивидуалните сведения за лицата и домакинствата са гарантирани от Закона за 
статистиката, чл. 25 - 27, и от ЗПНЖФ. 

1.7. Участието на населението в преброяването е задължително. Ако някои лица 
не желаят да бъдат преброени,  преброителят незабавно трябва да съобщи на 
контрольора и да се уведоми незабавно председателят на Общинската преброителна 
комисия, за да се вземат мерки за осигуряване на необходимите сведения съгласно 
ЗПНЖФ. 

 
 

Раздел II 
 

Задачи на преброителя по време на провеждане на преброяването 
 

2.1. Да извърши непосредствената работа по попълването на преброителните карти, 
съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в РБългария през 



2011 г. и Инструкцията за попълване на преброителната карта за сградите жилищата и 
населението и да изпълнява съвестно всички свои задължения, предвидени в договора с 
директора на ТСБ. 
2.2. Незабавно да уведомява контрольора за констатирани проблеми при контакта с 
преброяваните лица – агресивно поведение, демонстративни откази, при опит за 
въздействие от лица, неангажирани в апарата по преброяването и други критични 
ситуации. 
2.3. Ежедневно след приключване на работата по посещение на жилищата, 
преброителят е задължен да докладва на контрольора за: 

2.3.1. Броя на успешно преброените през текущия ден жилища и лица. 
2.3.2. Възникнали методологически въпроси по попълване на преброителните 
карти от преброяваните лица. 
2.3.3. Възникнали проблемни ситуации при контакта с преброяваните лица. 
2.3.4. Установяване на случаи на трайно отсъстващи лица и търсене на информация 
от съседи или домоуправител /в хода на преброяването/. Описватсе текущо 
случаите, в който е получил информация, че цели домакинства отсъстват трайно /в 
хода на преброяването/, а  

2.4. След 27 февруари се съставя списък на адресите, на които не са намерени лица, при 
всички направени посещения. 

 
Раздел III 

Задачи на контрольора по време на провеждане на преброяването: 
 
3.1. Да извърши непосредствената работа по ръководство и контрол, да подпомага 
преброителите си при провеждане на Преброявяне 2011 и да изпълнява съвестно 
всички свои задължения по договора, сключен с директора на ТСБ; 
3.2. Незабавно да съобщава на отговорника от ТСБ в общинската преброителна 
комисия при възникване на критични ситуации, възпрепятстващи нормалния ход на 
преброяването, включително за закъснение при осъществяване на преброяването в 
някой от преброителните участъци; 
3.3. Ежедневно да установява връзка с преброителите от контролния си район, да 
проверява работата им и заедно да решават възникналите методологични проблеми; 
3.4. Ежедневно да изисква от преброителите справки за броя на преброените жилища и 
лица; 
3.5. Да съобщи на 15.02 и 22.02 на отговорника от ТСБ в общинската преброителна 
комисия данните за броя на успешно преброените лица и жилища в контролния район; 
3.6. Когато установи, че някой от преброителите не може да изпълнява задълженията 
си, контрольорът незабавно докладва за това на служителя от ТСБ, член на Общинската 
преброителна комисия и преброителят се заменя от директора на ТСБ с преброител от 
списъка на резервните преброители. Ако са изчерпани резервните преброители 
директорът на ТСБ спешно прави допълнение с резервен преброител, които отговаря на 
изискванията, по негова преценка. Това в изключителни случай може да бъде и 
преброител от друго населено място. 
3.7. Да контролира качеството на работата на преброителите, като: 

3.7.1. Не по късно от 12.02 да провери най-малко по две попълнени преброителни 
карти за всеки преброител, за да се избегне допускането на систематични грешки 
по време на преброяването; 
3.7.2. Текущо до края на преброяването да извърши контрол на не по-малко от 20 
попълнени преброителни карти, избрани на случаен принцип;  



3.7.3. Да уведомява представителя на ТСБ в общинската преброителна комисия за 
констатациите по качеството на попълнените карти, установени при проверките. 
 

3.8. Дейностите по точка 3.7. обхващат проверка за пълнота на преброителните карти и 
качественото им попълване, съгласно Инструкцията за попълване на преброителната 
карта.  
3.9. Проверките по точка 3.7 трябва да обхванат за целия период на преброяване не по-
малко от 5% от попълнените от преброителите карти. Проверката се удостоверява с 
подпис на контрольора на последната страница на преброителната карта. 
 

Раздел IV 
Задачи на отговорника от ТСБ, член на общинската преброително комисия по 

време на провеждане на преброяването: 
 

4.1. Да поддържа текущо връзка с контрольорите, като получава на определените дати 
сведенията за броя на преброените лица и жилища; 
4.2. Да попълва в ТСБ справка в Ехcеl формат за броя на преброените лица и жилища в 
контролните райони в общината; 
4.3. Да дава своевременно отговор на поставените методологически и организационни 
въпроси; 
4.4. Незабавно да информира председателя на общинската преброителна комисия и 
директора на ТСБ за възникнали критични ситуации и ситуации, в които се налага 
подмяна на преброител или контрольор. 
 

Раздел V 
Задачи на ТСБ по време на провеждане на преброяването: 

 
5.1. Текущо да информират определените в ЦУ на НСИ координатори за съответното 
ТСБ за възникнали организационни и методологични проблеми, които не могат да 
бъдат решени самостоятелно; 
5.2. Да изпратят обобщените резултати за областта по населени места до края на 
работния ден на 16.02 и 23.02, съдържащи данни за броя на преброените лица и 
жилища; 
5.3. Незабавно да информират председателите на общинските и областни преброителни 
комисии за констатирани проблеми и нарушения по време на преброяване с цел 
разрешаването им; 
5.4. При постъпване на информация от общинските и областни преброителни комисии 
за подадени писмени и неанонимни сигнали за нарушения по време на преброяването: 

5.4.1. Директорът на ТСБ организира проверка на сигнала; 
5.4.2. Представителят на ТСБ в общинските преброителни комисии със 
съдействието и участието на членове на общинската преброителна комисия 
проверява сигнала, след което писмено докладва на директора на ТСБ за 
резултатите от извършената проверка; 
5.4.3. Директорът на ТСБ уведомява писмено председателя на областната 
преброителна комисия и председателя на Централната преброителна комисия за 
извършената проверка и за резултатите от нея; 
5.4.4. При установяване на нарушение по чл. 36 и чл. 37 от ЗПНЖФ, директорът на 
ТСБ съставя Акт за установяване на нарушението, прекратява договора с лицето, 
извършило нарушението и сключва нов договор с резерва; 



5.4.5. Директорът на ТСБ изпраща съставените Актове за установяване на 
нарушение в ЦУ на НСИ за издаване на Наказателно постановление от 
Председателя на НСИ. 

 
Раздел VI 

Задачи на Общинската преброителна комисия по време на провеждане на 
преброяването 

 
6.1. Да следи за текущото провеждането на преброяването в общината, в съответствие с  
инструкциите на НСИ и указанията на областната комисия; 
6.2. Да информира председателя на областната преброителна комисия и директора на 
ТСБ за хода на провеждане на преброяването в общината; 
6.3. Да съдейства на представителя на ТСБ в общинската преброителна комисия за 
отстраняване на възникнали организационни проблеми, възпрепятстващи хода на 
преброяването; 
6.4. Да изготви доклад до областната преброителна комисия и директора на ТСБ за 
резултатите от преброяването в общината. 
 

Раздел VII 
Задачи на Областната преброителна комисия по време на провеждане на 

преброяването 
 

6.1. Да съдейства за правилното провеждане на преброяването в областта в 
съответствие с инструкциите на Централната комисия по преброяването и НСИ; 
6.2. Да съдейства на ТСБ и общинските преброителни комисии за отстраняване на 
възникнали организационни проблеми, възпрепятстващи хода на преброяването; 
6.3. Да предприеме мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на 
органите, осъществяващи преброяването в областта; 
6.4. Да приеме докладите на общинските преброителни комисии за проведеното 
преброяване на териториите на общините в съответната област, изготвя доклад до 
Централната комисия по преброяването за представяне на всички преброителни 
материали в териториалното статистическо бюро и прекратява дейността си. 
 

Раздел VIII 
Задачи на Методологичните групи в НСИ по време на провеждане на 

преброяването: 
 
8.1. Въз основа на анализа на оперативните данни, получени по време на преброяването 
за броя на преброените лица и жилища, следи за обхвата на преброяването и при 
необходимост предприема мерки за отстраняване на възникнали проблеми; 
8.2. При необходимост информира Централната преброителна комисия за възникнали 
сериозни затруднения по провеждане на преброяването. 
 
 
Настоящата Инструкция е приета от Централната преброителна комисия, на заседание, 
проведено на ………………..г. 


