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ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛНАТА 

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат критериите и процедурата за избор на 

представител на неправителствените организации (НПО) за член на Централната 

комисия по преброяването (ЦКП).  

Чл. 2. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се 

създава съгласно чл. 7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в 

Република България през 2021 година. 

(2) Централната комисия по преброяването се състои от не повече от 23 членове - 

физически лица, представители на държавните институции, неправителствените 

организации, академичната общност и средствата за масово осведомяване. 

(3) Централната комисия по преброяването включва представител на 

неправителствени организации с цел представителност на обществения интерес и 

прозрачност в действията и решенията на ЦКП при подготовката и провеждането на 

преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година.  

Чл. 3. (1) Всяка неправителствена организация или мрежа от неправителствени 

организации може да номинира само един свой представител. 

(2) Представител в ЦКП може да бъде номиниран от неправителствена организация 

или мрежа от НПО, които: 

1. са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел; 

2. са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 години преди датата на 

подаване на заявлението за участие с предмет в поне една от следните области: 

- Развитие на гражданското общество; 

- Развитие на местните общности; 

- Защита на правата на гражданите. 

3. имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на 

програми, проекти и/или политики в поне една от посочените области. 

Чл. 4. (1) Националният статистически институт (НСИ) отправя публична покана 

към неправителствените организации за участие в Централната комисия по 

преброяването. Поканата се публикува на официалния интернет сайт на НСИ в 

рубриката „Обявления“. 
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(2) Заявление за участие и придружаващите го документи могат да се подават всеки 

работен ден от 9.00 до 17.00 часа в деловодството на Националния статистически 

институт, гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2 (ниско тяло), до 10 (десет) календарни 

дни след публикуване на поканата. 

Чл. 5. За участие в Централната комисия по преброяването неправителствените 

организации или мрежи от НПО подават следните документи: 

1. Заявление по образец - Приложение № 1;  

2. Удостоверение за липса на данъчни задължения; 

3. Копие от решението на компетентния управителен орган на юридическото лице 

за номиниране на съответния кандидат; 

4. Писмени референции за дейността на неправителствената организация; 

5. Автобиография на номинирания кандидат за член на ЦКП; 

6. Писмени препоръки за работата и компетентността на номинирания за член на 

ЦКП; 

7. Декларация по образец - Приложение № 2. 

Чл. 6. (1) Комисия, назначена със заповед на председателя на НСИ, извършва 

проверка за съответствие на постъпилите документи с изискванията по чл. 3 и чл. 5 от 

настоящия документ до 4 (четири) календарни дни след крайния срок за подаване на 

заявления. 

(2) Списъкът на неправителствените организации и мрежи от НПО, отговарящи на 

изискванията, и списъкът с номинираните лица се публикуват на официалния интернет 

сайт на НСИ в рубрика „Обявления“.  

Чл. 7. (1) На допуснатите до участие неправителствени организации и мрежи от 

неправителствени организации НСИ изпраща списък с всички номинирани лица и 

покана в определен ден да участват в гласуването за определяне на член на Централната 

комисия по преброяването. 

(2) Гласуването е присъствено, тайно и се осъществява в сградата на НСИ. 

(3) За член на ЦКП се приема номинираният кандидат, получил най-много точки, а 

за резервен представител - вторият класиран по брой точки от гласуването.  

(4) При равен брой точки на първите двама или повече кандидати се извършва 

повторно гласуване, като в него се гласува само за тези кандидати. 

(5) В случай, че в определения ден и час за гласуване за член на ЦКП поканените 

неправителствени организации и мрежи от НПО не се явят или се яви само един 
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представител, НСИ избира член на ЦКП измежду всички допуснати до участие. 

Решението се приема с обикновено мнозинство от комисията по чл. 6, ал. 1. 

(6) За член на Централната комисия по преброяването не може да бъде избрано 

лице, което е в положение на свързано лице по смисъла на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с член на комисията по 

чл. 6, ал. 1. 

Чл. 8. (1) Класирането на номинираните кандидати се публикува на официалния 

интернет сайт на НСИ до 2 (два) часа след края на гласуването. 

(2) Класираните представители на неправителствените организации и мрежи от 

НПО представят в срок до 4 (четири) календарни дни от обявяване на списъка по ал. 1 

декларация по образец - Приложение № 3. 

Чл. 9. (1) До 3 (три) календарни дни след крайния срок за представяне на 

документите по чл. 8, ал. 2 комисията от НСИ по чл. 6, ал. 1 извършва проверка за 

съответствие с изискванията по чл. 8, ал. 2. 

(2) В случай, че класираният на първо и/или второ място не отговаря на 

изискванията, в срок до 3 (три) календарни дни след проверката по ал. 1 НСИ уведомява 

писмено всички гласували неправителствени организации и мрежи от НПО, че в ЦКП 

влиза следващият класиран кандидат, отговарящ на изискванията.  

Чл. 10. При настъпване на непредвидени обстоятелства и невъзможност да 

изпълнява задълженията си поради обективни причини редовният член на ЦКП, 

представител на неправителствените организации, се заменя автоматично от резервния 

член. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  

   

З А Я В Л Е Н И Е 

 

по чл. 5, т. 1 от Правилата за определяне на представител на неправителствените 

организации за член на Централната комисия по преброяването 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на юридическото лице) 

с адрес: гр.______________, ул._______________________________________ № _____, 

тел.:____________, www._______________________, e-mail:________________________, 

БУЛСТАТ: ________________, 

регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност под  

№___________________/_____________г., 

представлявано от 

 _______________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

в качеството ѝ/му на ______________________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Във връзка с публикувана покана за участие на неправителствените организации 

в избора на представител за член на Централната комисия по преброяването заявявам, че 

представляваното от мен юридическо лице с нестопанска цел 

 

___________________________________________________________________________  

(наименование на юридическото лице) 

 

http://www._______________________/
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с предмет на дейност:  

____________________________________________________________ 

(посочва се предметът на дейност съгласно Устава на организацията)  

 

се определя като част от групата на неправителствените организации с област на 

 

компетентност:_____________________________________________________________.  

(посочват се една или повече от областите на компетентност, изброени в поканата) 

 

С настоящото заявление изразявам желанието си за участие на представляваната от мен 

организация в избора на представител на НПО в Централната комисия по преброяване и 

номинирам: 

_____________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

_____________________________________________________________.  

(длъжност) 

 

Като неразделна част от настоящото заявление прилагам следните документи: 

 

1. Удостоверение за липса на данъчни задължения; 

2. Копие от решението на управителния орган на юридическото лице за 

номиниране на съответния кандидат; 

3. Писмени референции за дейността на неправителствената организация; 

4. Автобиография на номинирания кандидат за член на ЦКП; 

5. Писмени препоръки за работата и компетентността на номинирания за член 

на ЦКП; 

6. Декларация по образец - Приложение № 2. 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________ 

     ___________________________________________ 

        (име и фамилия) 
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Приложение № 2 

 

ДО  

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

      

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 5, т. 7 от Правилата за определяне на представител на неправителствените 

организации за член на Централната комисия по преброяването 

 

Долуподписаният/ата 

__________________________________________________________, ЕГН……………, 

(собствено, бащино и фамилно име) 

в качеството си на кандидат за член на Централната комисия по преброяването, 

номиниран от  

___________________________________________________________________________,  

(наименование на неправителствената организация) 

с адрес: гр._____________________, ул._________________________№ ______________, 

тел.:__________________, e-mail:  ____________________________________, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е : 

 

не съм осъждан/а с влязла в сила присъда. 

 

 

ДАТА: _____________ г.  ПОДПИС:__________________________________ 

     ___________________________________________ 

        (име и фамилия)   
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Приложение № 3 

 

ДО НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

       

Д Е К Л А РА Ц И Я 

 

по чл. 8, ал. 2 от Правилата за определяне на представител на неправителствените 

организации за член на Централната комисия по преброяването 

 

 

Долуподписаният/ата 

___________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

в качеството си на кандидат за член на Централната комисия по преброяването, 

номиниран от  

__________________________________________________________________________, 

(наименование на неправителствената организация) 

с адрес: гр. _____________________, ул.__________________________  

№ ______________, тел.: _______________, e-mail: _______________________________, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

не съм свързано лице по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество с член на оценителната комисия на НСИ, 

определен да разглежда номинациите. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:__________________________ 

_____________________________ 

        (име и фамилия) 
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Приложение № 4 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

Всяка организация, която е кандидатствала/номинирала представители, трябва да 

гласува за номинираните кандидати, като ги подреди според предпочитанията си. Най-

предпочитаният кандидат получава точки, равни на броя на кандидатите, вторият - с 1 

точка по-малко, третият - с 2 точки по-малко, и така до края. За избран член на 

Централната комисия по преброяването се счита кандидатът, получил най-голям брой 

точки. Вторият в класирането става резервен член. 

 

Номиниран кандидат Организация  Точки 

Име/Фамилия А 5 

Име/Фамилия Б 4 

Име/Фамилия В 3 

Име/Фамилия Г 2 

Име/Фамилия Д 1 

 


