
Общинската преброителна комисия  за Община Каспичан, област Шумен е 

утвърдена със Заповед № РД-05-423/09.06.2020г.  на председателя на НСИ и се състои 

от Председател, Секретар и 7 члена. 

На първото си заседание на 19.06.2020 г. проведено в заседателната зала на Общинска 

администрация Каспичан от 10:00 часа, членовете на ОКП приеха Правилник за 

дейността си и организационен план за подготовка  и провеждане на преброяването на 

населението и жилищния фонд през 2021 година на територията на Община Каспичан. 

Комисията обсъди възможностите за поставяне на информационни и рекламни 

материали на сайта на общината, местния вестник, по всички населени места на 

територията на общината. Обсъдени бяха и предстоящите дейности, свързани с 

предварителния обход.  

 

ЦЕЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД  

 Националният статистически институт организира, координира, провежда и 

контролира предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на 

липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на 

територията на Република България на контролни райони и преброителни 

участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхвата на 

работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по 

събиране на информацията от респондентите. 

С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели: 

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички 

единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална 

карта. 

 

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, 

обект на преброяването.  

Предварителният обход цели всяка сграда освен административен адрес да 

придобие и адрес от географски координати. При предварителния обход ще се събират 

точните географски координати на жилищните сгради. 

Предварителният обход се провежда и с оглед на задълженията на държавите 

членки на ЕС да осигурят информация за населението и жилищния фонд геокодирана 

към координатна мрежа от 1 km
2
, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията. 

3. Създаване на регистър на жилищните сгради.  

 Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата 

работа на НСИ, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да 

актуализират и ползват наличната в нея информация; 

 От вложените общи усилия (Общини, регистратори и НСИ) и качеството 

на извършените дейности ще зависи бъдещата ни работа; 

 Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят 

производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива; 

 Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като - оценка на риска 

от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от 

местните власти.  

 

ОБЕКТИ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД   

Обектите на наблюдение на предварителния обход са: 

 всички обекти, в които временно или постоянно пребивават лица; 

 всички обекти, които потенциално ще бъдат годни за пребиваване към 

критичния момент на преброяването; 



 всички места за настаняване, болници с легла за активно лечение, 

общежития, старчески домове и други домове за временно настаняване. 

 

Това означава, че ще се събират географски данни за:  

 жилищни и нежилищни сгради; 

 части от сгради (жилищен вход на сграда); 

 подвижни или примитивни жилищни единици в дворни места или извън 

регулацията на населеното място; 

 дворни места или друг кадастрален имот, в които няма жилищна единица, 

но е възможно да се използва от бездомни лица за пренощуване.  

 

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА  

На всеки регистратор ще бъдат определени обходни райони. В границите на тези 

обходни райони регистраторът ще трябва да събере или да актуализира данните на 

сградите. 

Регистраторите ще могат да извършват това по следните начини:  

1. Събиране и въвеждане на терен на информацията за сградите – чрез 

приложение, инсталирано на  мобилно устройство.  

2. Въвеждане и актуализиране от работното място на информацията за сградите 

– чрез приложение, инсталирано на настолен компютър. 

3. Комбинирано – събиране на терен чрез мобилно устройство и въвеждане и 

актуализиране от работното място чрез настолен компютър. 

Основно задължение на регистратора е да извърши обход и проверка на 

обектите намиращи се в границите на назначените му райони за обход, както и да 

актуализира информацията за тях. 

За извършване на работата по предварителния обход не се налага директна 

комуникация и интервюиране на лица (граждани). Регистраторите могат да 

комуникират с граждани,  за да изяснят дали обекта се използва за жилищни цели, и да 

установят точността на адресната информация или при необходимост от упътване в 

непознат за тях терен.  

Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) 

информация за тях, техните домакинства или техните имоти.  

 


