
 

О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ ЗО.06.2020 Г. 

НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

Общо приходи:       

Данъчни приходи 950 000 950 000 263 957 

Неданъчни приходи 950 000 950 000 263 957 

Приходи и доходи от собственост 950 000 950 000 323 434 

Държавни такси       

Глоби, санкции и наказателни лихви       

Приходи от концесии       

Други /ДДС/     -59 477 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми       

    

    
    

Основната част от собствените приходи на НСИ се формират от продажба на 

статистическа информация, издаване на удостоверения за код за икономическа дейност; заверени 

копия на годишни отчети от предходни години и др. От началото на месец март до момента , 

предвид ситуацията значително е спаднало търсенето на платена статистическа информация. 

Друга част от приходите се формира от приходи от провеждане на международни и други 

обучения и мероприятия в Учебна база Сливек. Предвид епидемиологичната обстановка се 

очаква неизпълнение на приходите с около 400 000 лв. за годината. 

Към 30.06.2020 година реализираните приходи и доходи от собственост (§ 24-00) на НСИ 

са в размер 323 434 лева и представляват 34 % от планираните приходи по параграфа. Приходите 

от продажба на услуги, стоки и продукция към 30.06.2020 г. са в размер на 296 715 лева и 

представляват 31 % от общия размер на реализираните приходи по параграф 24-00. Цялостното 

изпълнение на приходната част към 30.06.2020 г. е в размер на 34 % (323 434 / 950 000). Разликата 

в показателите на изпълнението на параграф 24-00 -34 % и общото изпълнение на приходите – 

31 % в процентно съотношение, се дължи на обстоятелството че платения от НСИ данък  ДДС и 

данъка върху приходите съгл. ЗКПО  са отчетени по под параграфи 37-01 и 37-02 със 

отрицателни знаци и намаляват общо изпълнението на приходната част. Същото влияе и на 

изпълнението на приходите в годишен размер. 

Реализираните приходи от наeми на имущество са в размер на 26 719 лева и представляват 10 % 

от общия размер на реализираните приходи.  

 По параграф 37-00 внесения данък  добавена стойност и други данъци върху приходите 

са в размер на 65 227 лв. с отрицателен знак. 

 



 

 

Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални 

области и бюджетни програми  

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

4100.00.00 Общо разходи по бюджета на ПРБ       

4100.01.00 

Политика в областта на„ Безпристрастна, 

обективна, навременна и точна информация 

за състоянието на Република 

България“./Функционална област 25 447 200 36 291 200 12 006 705 

4100.01.01 

   Бюджетна програма" Национална 

статистическа програма" 25 447 200 25 491 200 10 125 989 

4100.01.02    Бюджетна програма "Преброяване 2021"   10 800 000 1 880 716 

          
 

 

Разходите по    Бюджетна програма" Национална статистическа програма" към 30.06.2020 г. са 

ведомствени разходи  в размер на 10 125 989 лева и включват : 

-    разходи за персонал в размер на 8 141 221 лв  

-     разходите за издръжка в размер на 1 647 809  лева, като най-голям дял от разходите 

за издръжка заемат разходите за външни услуги 722 365 лв., от които абонаментна поддръжка 

,охрана ,разходи за поддръжка на софтуер и хардуер,разходи за пощенски,мобилни и 

стационарни телефонни услуги и други . 

- разходите за данъци, такси и административни санкции са в размер на 102 627 лв.  

- разходите за членски внос са в размер на 43 992 лв.  

- капиталовите разходи в размер на 336 959 лв. , като в момента са обявени процедури 

по обществени поръчки и се очаква разходът да бъде извършен през второто 

шестмесечие на годината. 

 

Разходите по    Бюджетна програма" Преброяване 2021" към 30.06.2020 г. са разходи  в размер 

на 1 880 716 лв., от които 1 875 268 лв. ведомствени разходи и 5 448 лв. администрирани 

разходи, които включват: 

- разходи за персонал в размер на 315 424 лв. ; 

- разходите за издръжка в размер на 106 882  лева, като най-голям дял от разходите за 

издръжка заемат разходите за материали. В момента са обявени процедури по 

обществени поръчки и се очаква разходът да бъде извършен през второто 

шестмесечие на годината. 
 

-капиталовите разходи в размер на 1 458 410 лв. включват закупуване на таблети и 

лицензи за ИС Преброяване.   

 

 

 

 

 



Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на 

политики/функционални области 

 

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУН

КЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

 Национален 
статистически 

институт 

  

Общо 

разходи 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 

ведомствен

и 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 
админи

стриран

и 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства 

от ЕС 

4100.00.00 Общо разходи 14 111 504  12 006 705               

4100.01.00 

Област на 

политика 

/Функционална 

област „ 

Безпристрастна, 

обективна, 

навременна и 

точна информация 

за състоянието на 

Република 

България“ 14 111 504 12 006 705 2 104 799 14 106 056 12 001 257 2 104 799 5 448 5 448 0 

4100.01.01 

Бюджетна програма 

"Национална 

статистическа 
програма" 12 230 788 10 125 989 2 104 799 12 230 788 10 125 989 2 104 799       

4100.01.02 
Бюджетна програма 

"Преброяване 2021" 1 880 716 1 880 716   1 875 268 1 875 268   5 448 5 448   

 

 

   

Приложение № 3 –Финансиране на консолидираните разходи   

     

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

 

Общо консолидирани разходи: 29 352 200 40 196 200 14 111 504  

Общо финансиране: 29 352 200 40 196 200 14 111 504  

   От бюджета на ПРБ 25 447 200 36 291 200 12 006 705  

   От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 3 905 000 3 905 000 2 104 799  

Централен бюджет, в т.ч.: 2 305 000 2 305 000 1 666 700  

     Държавни инвестиционни заеми        

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)        

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор 1 600 000 1 600 000 387 593  

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ     50 506  
 

 

 
 

     

       



Приложение № 4 – Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета 

       

№ по ред 
Наименование 

на акта 

Нормативно 

основание 
Мотиви 

Наименование на 

бюджетните 

програми 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение / 

намаление на 

разходите по 

програми) 

Влияние върху 

показателите за 

изпълнение 

  

(ПМС/акт на 

министъра на 

финансите/акт 
на ПРБ) 

(Чл. 109, 110, 112, 

113 от ЗПФ, чл. 74 и 

76 от ЗДБРБ за 2020 
г.) 

(Дават се 

кратки 

аргументи за 
извършените 

промени) 

(Бюджетни 

програми, които 

засяга актът  
новосъздадени 

администрирани 

разходни параграфи 
- наименование и 

сума) 

(Произтичащи 

от акта 

промени на 
показателите 

по бюджета, в 

лева (+/-) 

(Произтичащо от акта 

въздействие върху 

целевите стойности на 
показателите за 

изпълнение, ако има 

такова) 

1 

ПМС 

№36/05.03.2020 
г. 

Чл. 109, ал.5 от 
ЗПФ 

Извършване 
на 

преброяване 

на 
населението 

и жилищния 

фонд в 
РБългария. 

Бюджетна програма 

"Преброяване 2021"      

администриран 
разходен параграф 

"Разходи, свързани с 

Преброяване 2021"   
5 310 000  лв. 

Увеличение 
5310 000 лв. Няма 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми 

    

70 Мерна единица Целева стойност Отчет 

1.Статистически изследвания и дейности по отделните области в 

НСП   

Бр. статист. 

изследвания 

239 239 

     Демографска и социална статистика 49 49 

    Макроикономическа статистика; 34 34 

    Бизнес статистика; 73 73 

    Статистика на селското и горското стопанство 12 12 

    Многоотраслова статистика 40 40 

     Статистическа инфраструктура. 34 34 

2.Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия 

брой изследвания и дейности в НСП  
% 17 19 

3.Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за 

качеството 
% 70 70 

4.Посещения на страницата на НСИ в Интернет брой 20 000 000 1908155 

5.Публикувани последни актуални данни  брой 1 470 000 1462 

6.Прессъобщения  брой 800 296 

7.Публикувани метаданни брой 450 312 

8.Информационни материали, предоставени по заявка на 

потребители в страната и чужбина  
брой 350 4278 

9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на 

държавната администрация  
брой 32 26 



10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на 

международни организации  
брой 95 18 

11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на 

национално равнище 
брой групи 95 46 

12.Проведени изследвания за мнението на потребителите  брой 2 0 

13.Проведени обучения на служителите от НСИ  брой участия 732 304 

14.Относителен дял на изследванията, които се базират на 

административни източници, от всички изследвания  
% 12 

12 

15.Европейски проекти  брой 27 6 

16.Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и 

международно равнище  
брой срещи 135 63 

 

 

 

През първите шест месеца на 2020 г., НСИ стартира в срок всички статистически 

изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 

2020). Поради въвеждане на извънредно положение и последвалата извънредна 

епидемиологична обстановка, породени от разпространението на COVID-19, 

събирането на данни и обработката на резултатите за някои изследвания бяха 

забавени. Въпреки това, след предприемане на съответни мерки, закъснение в 

предоставянето и публикуването на информация от тези изследвания не беше 

допуснато 

 

 

 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи 

 

    

№ 
4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

І. Общо ведомствени разходи: 29 352 200 29 396 200 12 230 788 

     Персонал 21 345 700 21 345 700 9 190 615 

     Издръжка 4 112 500 4 112 500 2 617 429 

     Капиталови разходи 3 894 000 3 938 000 422 744 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 25 447 200 25 491 200 10 125 989 

     Персонал 18 107 700 18 107 700 8 141 221 

     Издръжка 3 515 500 3 515 500 1 647 809 

     Капиталови разходи 3 824 000 3 868 000 336 959 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  3 905 000 3 905 000 2 104 799 

     Персонал 3 238 000 3 238 000 1 049 394 

     Издръжка 597 000 597 000 969 620 

     Капиталови разходи 70 000 70 000 85 785 



  От тях за: *        

 2.1 1.Проекти ГРАНТ с Евростат 2 305 000 2 305 000 1 666 700 

 2.2 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП 1 600 000 1 600 000 387 593 

 2.3 3.Проект по ОПДУ     50 506 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 25 447 200 25 491 200 10 125 989 

 ІІ.  Администрирани разходни параграфи по бюджета       

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС    

   Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 29 352 200  29 396 200  12 230 788  

  Численост на щатния персонал 968 968 968 

  Численост на извънщатния персонал 40 40 40 

     

     

 

 

 

 

 

    

     

№ 
4100.01.02 Бюджетна програма „Преброяване 2021“ 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

І. Общо ведомствени разходи:   5 490 000 1 875 268 

     Персонал   1 118 000 309 976 

     Издръжка   2 872 000 106 882 

     Капиталови разходи   1 500 000 1 458 410 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:   5 490 000 1 875 268 

     Персонал   1 118 000 309 976 

     Издръжка   2 872 000 106 882 

     Капиталови разходи   1 500 000 1 458 410 

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета    5 310 000 5 448 

  1.Разходи свързани с Преброяване 2021"   5 310 000 5 448 

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС       

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):   5 310 000 5 448 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):   10 800 000 1 880 716 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):   10 800 000  1 880 716  

          

  Численост на извънщатния персонал   3 000 500 



     

     

Общо разходи по бюджетните програми* 

     

№ 
Общо разходи на Национален статистически институт за 2020 г. 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

І. Общо ведомствени разходи (1+2): 29 352 200 34 886 200 14 106 056 

     Персонал 21 345 700 22 463 700 9 500 591 

     Издръжка 4 112 500 6 984 500 2 724 311 

     Капиталови разходи 3 894 000 5 438 000 1 881 154 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 25 447 200 30 981 200 12 001 257 

     Персонал 18 107 700 19 225 700 8 451 197 

     Издръжка 3 515 500 6 387 500 1 754 691 

     Капиталови разходи 3 824 000 5 368 000 1 795 369 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  3 905 000 3 905 000 2 104 799 

     Персонал 3 238 000 3 238 000 1 049 394 

     Издръжка 597 000 597 000 969 620 

     Капиталови разходи 70 000 70 000 85 785 

          

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета    5 310 000 5 448 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС       

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):   5 310 000 5 448 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 25 447 200 36 291 200 12 006 705 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 29 352 200 40 196 200 14 111 504 

  Численост на щатния персонал 968 968 968 

  Численост на извънщатния персонал 40 3 040 500 

 

 

 

     

     



Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със 

ЗДБРБ за 2020 г.  към  30.06. 2020 г. по бюджета на Национален статистически институт 

 

     

№ 

Наименование на областта на 

политика/функционалната 

област/бюджетната програма 

Разходи (в хил. лв.) 

Закон 

Уточнен 

план Отчет 

1. 

Политика в областта на /Функционална област„ 

Безпристрастна, обективна, навременна и точна 

информация за състоянието на Република 
България“       

  

Бюджетна програма "Национална статистическа 

програма" 25 447 25 491 10 126 

  Бюджетна програма „Преброяване 2021“   10 800 1 881 

  ОБЩО: 25 447 36 291 12 007 

 

 

 

 

 

Отчет за първото полугодие на 2020 г. по Програма „Национална 

статистическа програма „ 

 

1. Проблеми и решения 

След март 2020 г., в резултат на въведеното извънредно положение и свързаните с 

него ограничения, провеждането на някои статистически изследвания (изискващи 

директен контакт на анкетьорите с респондентите) беше сериозно затруднено. Тези 

изследвания са включени в европейската статистическа рамка и резултатите от тях са 

основа за много други проучвания. В отговор на това предизвикателство, НСИ 

своевременно предприе действия за преодоляване на създалата се ситуация и 

осигуряване на навременна  и качествена информация, а именно: 
 

- актуализация на графика за провеждане на засегнатите изследвания - 

изместване на периода на наблюдение, отлагане на старта на изследвания, 

удължаване на времето за събиране на данни, съкращаване на сроковете за 

обработка и др.; 
 

- прилагане на алтернативни методи за събиране на данни; 
 

- използване на информация от нови, нетрадиционни административни 

източници и съчетаването й с наличните статистически данни; 
 

- прилагане на методологически указания на Евростат за преодоляване на 

трудностите, породени от разпространението на COVID-19, хармонизирани за 

цялата Европейска статистическа система. 



2. Допълнителни дейности и изследвания 

- На сайта на НСИ е открита нова рубрика COVID-19. Ежеседмично в нея се 

публикуват статистически данни, свързани с икономическите, здравните и 

социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е 

представена в графики, таблици, динамични редове, картограми и инфографики - 

https://www.nsi.bg/bg/node/18120/; 

- През април 2020, Националният статистически институт стартира провеждането 

на две нови месечни анкетни проучвания. Целта им е да предостави на обществото 

информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична 

обстановка в страната, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на 

икономиката в страната, а именно местата за настаняване и нефинансовите 

предприятия. Резултатите от двете изследвания се публикуват ежемесечно в 

новата специализирана рубрика на сайта на НСИ - 

https://www.nsi.bg/bg/node/18153/; 

- Във въпросниците към изследването на доходите и условията на живот (SILC 

2020) са включени допълнителни въпроси, свързани с COVID-19, за да се оцени 

отражението на пандемията върху доходите на домакинствата; 

- Създадена е необходимата организация за прилагането, от органите на 

статистиката, на въведените от СЗО нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ 

10; 

- Приемните на НСИ продължават да работят с потребители без промяна в 

установеното работно време, начините на обслужване на потребителите (на 

място, по телефон и по електронна поща) и при спазване на мерките за 

безопасност. Създадени са екипи от експерти, които дежурят по график с цел да 

не се прекъсва работата по обслужване на потребителите. Всички изготвени 

статистически данни и документи (с изключение на тези, които се получават само 

лично или чрез пълномощник) могат да се получат както по електронна поща, 

така и на място в приемните на НСИ; 

- Ежемесечно се предоставят национални данни за новия въпросник на Службата 

по наркотиците и престъпността на ООН за Глобалната инициатива за 

подобряване на информираността за влиянието на COVID-19 в сферата на 

престъпността и наркоманията, съвместно с МВР и ГДИН. 

 

 

 

Отчет за първото полугодие на 2020 г. по Програма „Преброяване 

2021“  

“Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на 

Националната статистическа система и Европейската статистическа система. 

Основната му цел е да осигури надеждна и изчерпателна информация за броя и 

характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент.  

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски 

и икономически признаци на ниско териториално ниво и за подгрупи от населението. То 

https://www.nsi.bg/bg/node/18120/
https://www.nsi.bg/bg/node/18153/


е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в 

страната. 

През първото полугодие на 2020 г. са извършени следните дейности: 

1. Избор на населените места за провеждане на пробното преброяване по 

предварително определени в Програмата на преброяването критерии. 

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от ЗПНЖФ2021, и след съгласуване с областните 

управители, кметовете на общини и кметските наместници, със заповед на председателя 

на НСИ (РД-05-45/23.01.2020 г.), за провеждане на пробното преброяване, бяха 

определени следните населени места: 

1.1. Област София, община Столична - част от район „Студентски“ в град 

София, население около 14 хил. души, разпределено в 60 преброителни 

участъка. 

1.2. Област Разград, община Разград 

 част от гр. Разград (между р. Бели Лом и главен път Е-70, вилни зони), 

население около 12 хил. души, 50 преброителни участъка; 

 с. Ясеновец, население към 31.12.2018 г. - 2 359 души, 9 преброителни 

участъка. 

1.3. Област Пазарджик, община Велинград 

 част от гр. Велинград (в районите на кварталите „Чепино“ и „Анезица“), 

население около 6 хил. души, разпределено в 25 преброителни участъка; 

 с. Света Петка, население към 31.12.2018 г. - 1 454 души, разпределено в 6 

преброителни участъка; 

 с. Чолакова, население към 31.12.2018 г. - 198 души, един преброителен 

участък. 
 

2. Организационни срещи с представители на местните администрации на избраните 

за пробното преброяване общини в периода 9 - 15 януари 2020 г.: 

 9 януари 2020 г. - в Районна администрация Район „Студентски“ между 

кмета и секретаря на района, представители на областната администрация, 

на ГД ГРАО при МРРБ и на ЦУ на НСИ и ТСБ Югозапад; 

 13 януари 2020 г. - в Областна администрация Разград между областния 

управител на област Разград, секретаря на община Разград, кмета на с. 

Ясеновец и представители на областната и на общинската администрация и 

на ЦУ на НСИ и ТСБ Север; 

 15 януари 2020 г. - в Общинска администрация Велинград между секретаря 

на община Велинград, кметовете на с. Света Петка и на с. Чолакова, 

представители на общинската администрация, на регионалната структура на 

МВР, здравен медиатор и представители на ЦУ на НСИ и ТСБ Юг. 
 

3. Инструментариум за пробното преброяване, разработен в съответствие с Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията по отношение на техническите 

спецификации, темите и техните разбивки и на чл. 17, 18 и 19 от ЗПНЖФ2021. 

 

3.1. Съгласуването на Инструментариума премина през няколко етапа: 

 Вътрешно съгласуване в рамките на системата на НСИ; 

 Съгласуване със заинтересовани министерства и ведомства, потенциални 

бъдещи потребители на данните от преброяването:  

https://census2021.bg/wp-content/uploads/2020/02/Sofia_studentski.png
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- въпросите за етническа принадлежност, майчин език и вероизповедание - с 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 

въпроси, с Дирекция „Вероизповедания“ при МС и с Националния съвет на 

религиозните общности в България; 

- въпросите, свързани със здравния статус на населението и достъпната среда 

- с Държавната агенция за хората с увреждания и с Министерство на труда 

и социалната политика; 

- въпросите, свързани с образователния статус на населението - с 

Министерство на образованието; 

- въпросите, свързани с икономическата активност на населението - с 

Министерство на труда и социалната политика; 

- въпросите от Раздел „Жилище“ - с Министерство на енергетиката, с 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с 

Министерство на околната среда и водите и с Агенция за устойчиво 

енергийно развитие; 

- картите за извадковите изследвания - с Института за изследване на 

населението и човека, с Института за изследване на обществата и знанието 

и с Националния институт по геодезия, геофизика и география; 

 Съгласуване в Научно-експертния съвет на НСИ. Членовете на съвета са 

представители на академичната общност в страната; 

3.2. Инструментариумът е утвърден с решение на ЦКП, Протокол № КО-

20/05.02.2020 година. 
 

4. Специализирана интернет страница на Преброяване 2021 https://census2021.bg/, 

разработена с цел осигуряване публичност на дейностите по преброяването, 

повишаване информираността на населението и достъпността до информация. 
 

5. С цел технологично осигуряване и автоматизиране на цялостния процес по 

организация и провеждане на преброяването, НСИ обяви открита процедура за 

закупуване на софтуер за Преброяване 2021 с предмет: „Доставка на лицензи, 

конфигуриране, гаранционно обслужване и техническа помощ на място на софтуер за 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.”. 
 

6. Подпомагащ център - от 20 април гражданите от цялата страна, възползвали се от 

възможността да се преброят онлайн, имаха възможност да задават въпроси на 

експертите в центъра. По време на пробното преброяване (20-30 април), центърът 

осигури техническа възможност да се отговаря на над 40 обаждания едновременно, а 

работното време беше от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, вкл. през празничните и 

почивните дни. 
 

7. Централната комисия по преброяването (ЦКП) проведе заседание на 20 януари 

2020 г., на което, с протокол №2/КО-20/05.02.2020 г., утвърди: 

 Инструментариум на пробното преброяване - Преброителна карта, 

Инструкция за попълване на преброителната карта, Карта М - миграция и 

миграционно поведение на населението, Инструкция за попълване на Карта 

М, Карта Р - раждаемост и репродуктивно поведение на населението, 

Инструкция за попълване на Карта Р; 

 График на дейностите; 

 Указания за подбор на преброители и контрольори. 

 Критичен момент на пробното преброяване - 0:00 часа на 20 март 2020 

година. 

https://census2021.bg/З


 Продължителност и методи за регистрация на данните 

- преброяване по интернет, чрез попълване на електронна преброителна карта 

- от 0:00 часа на 20 март до 24:00 часа на 26 март 

- преброяване чрез посещение на жилищата и домакинствата от преброител - 

от 8:00 часа на 27 март до 20:00 часа на 2 април 2020 година. 
 

8. Временни общински преброителни комисии за трите избрани общини, назначени 

със заповеди на председателя на НСИ (РД-05-94 /10.02.2020 г. - район „Студентски, 

РД-05-95/10.02.2020 г. - община Велинград, РД-05-96/10.02.2020 г. - община Разград) 

в съответствие с утвърдения график на дейностите и на основание чл. 10, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 6 от ЗПНЖФ2021. За председатели на комисиите бяха определени секретарите на 

общините, а за секретари на комисиите - началниците на отделите „Статистически 

изследвания“, в обхвата на които попадаха съответните общини. 
 

9. Екипи за организация и провеждане на основните етапи на пробното преброяване - 

обучения, пробен обход, пробно преброяване (по интернет и с преброители), 

контролни изследвания и др., създадени в изпълнение на чл. 6, т. 1 от ЗПНЖФ2021, 

със заповед на председателя на НСИ (РД-05-148/24.02.2020 г.). Със заповеди на 

председателя на НСИ (РД-05-97/10.02.2020 г. и РД-05-152/25.02.2020 г.) бяха 

определени и ставките за изчисляване на възнагражденията на регистраторите, 

преброителите и контрольорите 
 

10. Екипи за подготовка и изпълнение на административните, организационните и 

методологическите дейности по пробното преброяване, създадени в изпълнение на чл. 

8, ал. 1 от ЗПНЖФ2021, със заповеди на директорите на ТСБ. 
 

11. Обучение на обучители, проведено в периода 17 - 21 февруари 2020 г. в Учебния 

център на НСИ в с. Сливек. Експерти от ЦУ на НСИ обучиха служители на ТСБ, ОСИ 

и представители на общинските администрации. 
 

12. Регистраторите, които да извършат пробния обход на територията на общините, бяха 

определени от общинските преброителни комисии в периода 24 - 28 февруари 2020 

година. Поради спецификата на работа и необходимостта от познаване на районите, 

беше взето решение това да са служители на общините и ОСИ, като съответния 

директор на ТСБ подготви и сключи договори за изпълнение с тях. 
 

13. Обучение на лицата, които да извършат пробния обход беше организирано и 

проведено на територията на общините и с тяхното съдействие в периода от 2 до 6 

март 2020 година. 
 

14. НСИ направи райониране на избраните за пробното преброяване населени места. 

Съставени бяха списъци на контролните райони и преброителни участъци, както и 

списъци обр. ПНЖ2, които бяха предадени на общинските преброителни комисии (до 

8 март 2020 г.). 
 

15. Подготвени, отпечатани и доставени в общинските преброителни комисии (до 8 

март 2020 г.) бяха всички необходими преброителни материали - преброителни 

карти, инструкции, допълнителни преброителни карти, помощни материали. 

Подготвени и дистрибутирани бяха и допълнителните материали за преброителите и 

контрольорите - кутии за съхраняване на преброителните материали, чанти, 

химикалки, папки, флаери и др. рекламни материали. 
 

16. В периода 24 февруари - 10 март 2020 г. общинските преброителни комисии 

извършиха набиране и подбор на кандидати за преброители и контрольори. 
 



17. Във връзка с провеждане на пробното преброяване и преброяването на местата, в 

които ще има временно присъстващи лица към критичния момент, както и 

преброяването на лицата в социални институции, общинските преброителни 

комисии осъществиха контакт с ръководителите на: 

 лечебните заведения за болнична помощ, хосписи, ДМСГД на избраните за 

пробното преброяване територии; 

 местата за настаняване (хотели, мотели, хижи и др.) на избраните за 

пробното преброяване територии; 

 социални институции с настаняване (домове за възрастни хора, лица с 

увреждания и др.) в избраните за пробното преброяване територии. 
 

18. С цел осигуряване на реда по време на пробното преброяване, министърът на 

вътрешните работи беше информиран за предстоящите дейности с писмо от 

председателя на НСИ и председател на ЦКП. 
 

19. За осигуряване на достъп до общежитията, намиращи се на територията на район 

„Студентски“, бяха изпратени уведомителни писма до ректорите на съответните 

висши учебни заведения. 
 

20. Пробният обход за събиране на максимално детайлна информация (географски 

координати) за местоположението на сградите по входове, както и на жилищни 

единици, намиращи се извън сградите, обект на преброяването, се проведе в периода 

9 - 13 март 2020 година. По време на обхода бяха използвани мобилни устройства 

осигурени от НСИ. Отчитането на работата на регистраторите е извършена с приемо-

предавателни протоколи. 
 

21. Във връзка с РМС от 8 март и заповед на министъра на здравеопазването да бъдат 

ограничени събиранията на групи хора в затворени пространства, заради 

разпространение на COVID-19, на 11 март 2020 г. беше проведена неприсъствена 

консултация сред членовете на ЦКП за вземане на решение за отлагане на старта на 

Пробно преброяване 2020. 

- Съгласно утвърдения график за провеждане на Пробно преброяване 2020 през 

периода 16 - 18 март трябваше да се проведат обучения на преброители и 

контрольори, сключване на договори и раздаване на преброителни материали, 

както и обучение на експерти от регионалните офиси на НСИ за работа с 

информационната система за преброяването. На 20 март трябваше да стартира 

електронното преброяване, а на 27 март - преброяването с преброител, което 

предполага посещение на жилищата и интервюиране на домакинствата. 

Поради създалата се ситуация и невъзможност да бъдат извършени посочените 

дейности председателят на НСИ и председател на ЦКП предложи пробното 

преброяване на населението и жилищния фонд да бъде отложено с един 

месец, с критичен момент 0:00 часа на 20 април. За продължителност и методи за 

регистрация на данните, както следва: Пробно преброяване по интернет, чрез 

попълване на електронна преброителна карта - от 0:00 часа на 20 април до 24:00 

часа на 26 април, преброяване чрез посещение на жилищата и домакинствата от 

преброител - от 8:00 часа на 27 април до 20:00 часа на 8 май 2020 година. 

- Членовете на ЦКП подкрепиха с мнозинство предложението (Протокол №КО-

64/16.03.2020 г.): 

- Общинските преброителни комисии бяха уведомени писмено за отлагането на 

пробното преброяване. 
 



22. На 13 март 2020 г. беше обявено извънредно положение на територията на страната. 

Въведените извънредни мерки направиха невъзможно провеждането на пробно 

преброяване на населението и жилищния фонд с преброители, с оглед гарантиране 

безопасността и здравето на респондентите, преброителите и служителите на НСИ и 

общините. Поради тази причина беше проведена втора неприсъствена консултация 

с членовете на ЦКП, на която председателят на НСИ и председател на ЦКП предложи 

да бъде проведено само пробно преброяване с електронна преброителна карта от 

0:00 часа на 20 април до 24:00 часа на 30 април с достъп за населението на територията 

на цялата страна.  

- Членове на ЦКП подкрепиха с мнозинство това предложение (Протокол №КО-

80/02.04.2020 г.); 

- Общинските преброителни комисии бяха информирани писмено за това решение 

на ЦКП и от своя страна информираха, подалите заявления за преброители и 

контрольори за промяната в графика на дейностите. 
 

23. Доклади за извършените дейности по подготовка и организация на пробното 

преброяване бяха предоставени от общинските преброителни комисии предоставиха. 
 

24. Съгласно утвърдения график, веднага след приключване на пробното преброяване, 

стартира подготовката за провеждане на действителния предварителен обход за 

актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите в цялата страна. До 

края на юни, 2020 г. подготовката обхвана дейности по създаване на всички областни 

и общински преброителни комисии, набиране на заявления на кандидати, проверка за 

допустимост на кандидатите, сключване на договори за извършване на дейностите, 

разпределение и назначения на регистраторите по населени места. 

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ 

                                                                                                                    СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ 

 

 


