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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда в изпълнение на 

Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 

2021 г. (ЗПНЖФ2021), приет от 44-ото Народно събрание на 21.02.2019 г. и обнародван 

в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., както и при спазване на изискванията на Регламент № 763/2008 

на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на 

населението и жилищния фонд в държавите - членки на Европейския съюз. 

Преброяването се извършва съгласно инструкциите и указанията, разработени от 

Националния статистически институт. 

Националният статистически институт организира, координира, провежда и 

контролира предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за 

жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България 

на контролни райони и преброителни участъци и за съставянето на преброителните 

списъци. 

Общинските преброителни комисии участват в подготовката и провеждането на 

предварителния обход на територията на съответната община. 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър съдейства за изпълнението на 

дейностите по предварителния обход, като предоставя на НСИ актуални пространствени 

данни и метаданни за тях от кадастралната карта и кадастралните регистри за целите на 

районирането и геореферирането на адресите. 

Министерството на земеделието, храните и горите съдейства за изпълнението на 

дейностите по предварителния обход, като предоставя на НСИ актуалната цифрова 

ортофото карта за територията на Република България и метаданни за картата за целите 

на районирането и геореферирането на адресите. 

 

1. Цел на преброяването 

Целта на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2021 г. e да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, 

както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и 

жилищния фонд. 

 

2. Законодателство 

Организацията и провеждането на преброяването се осъществяват съгласно 

Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 

г. (обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г.), Закона за статистиката и решенията на Централната 

комисия по преброяването.  

 

Преброяването се провежда при спазване на изискванията на Регламент № 763 на 

Европейския парламент и на Съвета от юли 2008 г. относно преброяването на 

населението и жилищния фонд в Общността и Регламент (ЕО) № 223/2009 на ЕП и на 

Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика, даващ правна рамка за 

разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика. 

 

Приложими са и разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за 

електронното управление. 
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3. 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 

обхватът 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 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 км2 съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 

на Комисията. 

 

4. Единици на наблюдение на предварителния обход 

 

Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които 

временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за 

обитаване към критичния момент на преброяването (0.00 ч. на 22 януари 2021 г.):  

  

 Жилищни сгради за постоянно или временно пребиваване (вили); 

 Части от сгради (жилищни входове) - независимо от типа на строителството - 

къща, блок, кооперация и т.н.); 

 Нежилищни сгради, в които има жилища за временно или постоянно пребиваване;  

 Подвижни или примитивни жилищни единици, намиращи се в урегулиран 

поземлен имот (дворно място) или извън регулацията на населеното място; 

 Места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости, апартхотели и др.); 

 Болници с легла за активно лечение;  

 Места за предоставяне на социални услуги (временно настаняване);  

  Общежития (студентски, работнически или други); 

 Локация, която е установено, че се използва от лица без дом за обитаване или 

пренощуване (навеси към сгради, безистени, подлези и други). 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД 

 

1. Основни дейности по дати  

 

До 26 юни 2020 г. - общинските преброителни комисии извършват набиране и подбор 

на кандидатите за регистратори. 

От 6 до 10 юли 2020 г. - обучение на регистраторите, сключване на договори с тях и 

раздаване на мобилните устройства. 

От 11 юли до 15 септември 2020 г. - предварителен обход (работа на терен). 

 

2.  Задачи и дейности на регистратора 

 

2.1.  Основни задача и задължения 

Регистраторът извършва непосредствената работа по събирането и 

актуализирането на данните за местоположението и характеристиките на единиците на 

наблюдение на предварителния обход съгласно инструкциите.  

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.   

В случаите, когато регистраторът е получил мобилно устройство, трябва да го пази 

от изгубване, повреждане и унищожаване. Регистраторът получава и връща мобилното 

устройство на отговорника от НСИ/ТСБ в общинската преброителна комисия срещу 

приемно-предавателен протокол и подпис. 

Регистраторът координира своята дейност и поддържа постоянна връзка с 

отговорника от НСИ/ТСБ в общинската преброителна комисия. При затруднения в 

изпълнението на задълженията си, както и при необходимост от методологическо 

съдействие регистраторът се свързва с отговорника. 

При необходимост от съдействие през почивните дни по методологически и 

технически въпроси регистраторът може да се обажда на обслужващия преброяването 

телефонен център на тел.: 02 /9078430 или да изпращат своите запитвания електронно на 

ел. поща: Census2021@nsi.bg 

Регистраторът е длъжен да актуализира информацията и за всички върнати обекти 

от отговорника за допълнителни уточнения. 

Ако през периода на предварителния обход (10 юли - 15 септември 2020 г.) някой 

от регистраторите не е в състояние да осъществява дейността си, той или негови близки 

трябва да уведомят за това отговорника от НСИ/ТСБ. 

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 обектът 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.  
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2.2. Основни дейности 

Работата на регистратора включва следните основни дейности, които се 

подпомагат от приложения в информационната система: 

2.2.1.  Проверка и потвърждаване на съществуващата информация - включва 

потвърждаване на местоположението (локацията) на обекта, както и наличната 

атрибутна информация за обекта. Валидирането се извършва чрез промяна на статуса на 

обекта от „Незапочнат“ на „Завършен“.  

2.2.2.  Редактиране на съществуващата информация - включва актуализиране на 

съществуващата атрибутна информация за обекта и/или промяна на първоначалното 

местоположение. 

 

2.2.3.  Събиране на нова информация - създаване на нов обект върху цифрова 

карта (поставяне на маркер - точка), когато на терен е установено, че съществува единица 

на наблюдение на предварителния обход. За всеки нов създаден обект се попълва и 

необходимата атрибутна информация. 

3. Задачи и дейности на отговорника от НСИ/ТСБ 

 

3.1.  Основни задачи и задължения 

Отговорникът от НСИ/ТСБ подпомага регистратора в извършването на 

ежедневната му работа по събиране и актуализиране на данни в периода на провеждане 

на предварителния обход.  

Отговорникът е длъжен да поддържа постоянна връзка с регистраторите, за които 

отговаря и да следи за изпълнението на дейностите, като извършва и мониторинг на 

напредъка в районите за обход, назначени на регистраторите, чрез десктоп 

приложението на Информационна система „Преброяване 2021“.  

Отговорникът от НСИ/ТСБ потвърждава или връща за допълнителни уточнения 

информацията за всеки обект, събрана или актуализирана от регистратора на терен. 

Когато установи, че някой от регистраторите не може да изпълнява задълженията 

си, отговорникът докладва за това на председателя на общинската преброителна комисия 

и в съответния район за обход се назначава резервен регистратор. В такива случаи и 

когато регистраторът е работил с предоставено му мобилно устройство, отговорникът 

следва да се свърже с регистратора или неговите близки, за да приеме мобилното 

устройство, както и картата за идентификация. 

 

3.2. Основни дейности 

 

3.2.1. Назначаване на район за обход (РО) - отговорникът на НСИ/ТСБ 

назначава или преназначава райони за обход на регистраторите. В случай на 

необходимост и след консултация с регистраторите отговорникът може да прехвърли 

незапочнат РО на друг регистратор с цел спазване на сроковете. 

3.2.2. Одобряване на информацията за обект - отговорникът на НСИ/ТСБ 

одобрява или връща за уточнения събраната/актуализирана от регистраторите 

информация за обектите. 



 7 

Отговорникът извършва преглед на обектите в рамките на районите за обход, като 

проверява за пълнота на адресната информация, екстремни стойности за брой жилища и 

брой етажи през списъците за обектите в рамките на РО, а не обект по обект. 

Преглежда картата за евентуално пропуснати територии, както и за други пропуски в 

обхвата.  

3.2.3. Приключване на РО - отговорникът отбелязва района за обход за 

приключен, едва когато всички обекти са със статус „Одобрен“. Преди приключване на 

РО, отговорникът е длъжен да прегледа за пропуснати обекти, намиращи се в РО от тип 

„Неурбанизирани“. В случай че е необходимо да се направи проверка, отговорникът след 

консултация с регистратора може да маркира територията (участъка от картата), в която 

има потенциален обект чрез червена линия или поставяне на нов обект, който да бъде 

проверен и актуализиран от регистратора. 

Приключването на района за обход от страна на отговорника се осъществява през 

десктоп приложението, като съответният РО се поставя в статус „В процес на финално 

валидиране“. 

Централно управление на НСИ преглежда и окончателно валидира РО, като ги 

поставя в статус „Валидиран“. 

 

4. Методи за събиране/актуализиране на информацията 

Осъществяването на основните дейности се извършва през ИС „Преброяване 

2021“, която се достъпва с потребителско име и парола и права на достъп, определени 

предварително.    

Всеки регистратор има възможност да извърши дейностите в назначените му 

райони за обход чрез някой от следните методи:  

 

 

  

Събиране и въвеждане на информация през мобилно 

приложение на терен с помощта на мобилно устройство 

(осигурен от НСИ таблет или собствено мобилно устройство 

на регистратора); 

 

  

Въвеждане/актуализиране на информация през десктоп 

приложение на настолен компютър; 

 

  

Събиране/въвеждане/актуализация през мобилно и десктоп 

приложение. 

 

Достъпът до приложенията и работата с тях 

са описани в отделна инструкция. 
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III. УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ОБЕКТ  

 

За всеки регистратор е налична чрез мобилно или настолно приложение следната 

информация: 

 Граници на назначения обходен район; 

 Маркери на обекти, попадащи в назначения район; 

 Снимка на земната повърхност/Базова карта. 

В информационната система на преброяването са заредени данните за сградите, 

предназначени за обитаване, от кадастралната карта и кадастрални регистри на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към февруари 2020 година.  

Районът, в който регистраторът извършва работата, се състои от един или няколко 

участъка с ясно очертание върху картата. 

Обектите, за които има данни, са маркирани на картата и в характеристиките им са 

попълнени съответните предварително известни стойности. 

Върху обектите, в които има жилища, но за които няма цифрови кадастрални 

данни, няма маркери. За тях трябва да се създаде нов обект на картата и да се попълни 

необходимата информация. 

Липсата на маркиран обект може да се установи чрез обход на терен или чрез 

преглед на изображението. 

При първоначално започване на работата маркерите на обектите са в червен цвят. 

Това означава, че информацията за обекта е непроверена. Регистраторът следва да 

провери информацията на терен. При разминаване на стойностите с установените на 

място следва да се нанесат съответните корекции в данните. Всеки червен маркер следва 

да бъде обработен.  

В зависимост от наличието на кадастрални данни за сградите в района е възможно 

да има повече обекти за ново маркиране или съответно повече обекти за преглед. 

Обработката на данните включва извършване на някое от следните действия 

(създаване, актуализиране, валидиране или маркиране за изтриване) и потвърждаване 

чрез промяна на статуса на всеки един обект (преброителна единица).  

1. Статус на работата по обект  

 

 

Незапочнат - първоначален статус, който се променя автоматично след 

влизане в режим на обработка. 

 

В процес 

на работа 

- променя се автоматично след влизане в режим на обработка и 

запазване на въведената атрибутна информация в полетата.  

 

Завършен - променя се от регистратора при приключване на обработката за 

съответния обект. 

 

За изтриване - обектът е маркиран за изтриване. Променя се от регистратора 

при грешно създаден нов обект на картата. 

 Отхвърлен - обектът е върнат от отговорника на НСИ за допълнителни 

уточнения и обработка. 

 Одобрен - обектът е одобрен от отговорника на НСИ. Не изисква 

допълнителна обработка. 
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Всички обекти на цифровата карта след приключване на предварителния обход 

следва да бъдат в статус „Одобрен“.  

Обекти, които на цифровата карта са с различен статус, не се отчитат при 

изчисляването на възнагражденията на регистраторите.  

 

2. Обработка на обект (преброителна единица) 

 

2.1.  Добавяне на нов обект  

За някои от обектите няма създаден маркер върху картата. Когато се установи, че 

съществува единица, която е обект на изследването (например къща), но на картата няма 

маркер за този обект, се създава нов запис за обекта и се въвеждат стойностите в 

полетата. 

Маркерът се поставя върху цифровата карта в центъра на сградата, когато тя има 

само един жилищен вход, и върху центъра на частта от сградата, когато има повече от 

един жилищен вход.  

 

 

 
 

Създаване на обект от списък на адреси без геометрия (без обект върху цифровата 

карта).  

  

В населени места без кадастрално покритие и в които няма маркирани обекти, има 

предоставен списък със съществуващи адреси на сгради от административни източници. 

За всеки един ред от този списък е възможно да се добави нов маркер на картата, в 

съответния район за обход, където е установено, че се намира адресът, съгласно 

инструкциите за работа с мобилното приложение. 

! ! ! ! ! 

Добавяне на нов обект 

! ! 
! ! ! 

Сгради с по един вход 

 
Сграда с повече от един вход 
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Внимание: Списъкът е дублиран във всички райони за обход в рамките на 

населеното място, поради липса на информация в коя част на населеното място се 

намират адресите. Целта му е да подпомага регистратора, както и за да се избегне 

въвеждане на всички атрибутни данни за отделните обекти. В случай на необходимост, 

информацията в атрибутните полета следва да се обнови след позициониране на обект 

върху сградата. 

 

2.2.  Актуализиране на информация за обект 

 

2.2.1. Промяна на местоположение 

Промяната се налага в случаите, когато върху цифровата карта е маркиран обект 

само с един маркер (точка), но сградата има повече от един жилищен вход. В тези случаи 

маркерът се премества върху частта от сградата, където се намира първият жилищен 

вход, а върху сградата се добавя съответният брой нови маркери (точки). 

 

Пример за промяна на местоположение и добавяне на нови обекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!             

1      

! 
! 

2 

Преместен 

Вх. А 

Нов 

вх. Б 

Нов 

вх. В 

   

3 
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2.2.2. Попълване на полетата (атрибутивната информация) 

Всеки обект съдържа атрибутна информация, описваща различни негови 

характеристики, разделени в отделни полета. Полетата се редактират след влизане в 

режим на обработка на съответния обект.  

 

При определяне и попълване на адресната информация следва да се взема 

предвид наличната маркировка на терен.  
 

В случаите, когато регистраторът установи несъответствие между адресната 

информацията на терен и такава налична в друг източник (напр. документация в техн. 

служба на общината), регистраторът следва да го опише в поле „Коментар“. 

 

При липса на информация на терен регистраторът може да използва информация за 

адреса от други източници (до които има достъп). 

 

Име на полето Начин на попълване 

Тип  В полето се посочва или актуализира типът на обекта 

(преброителната единица) чрез избор от предварително зареден 

списък. Възможните типове на обектите са описани в 

Приложение 1 към тази инструкция. 

 

Статус 

 

В това поле се отбелязва състоянието на работата на регистратора 

по обекта.  

Всички налични обекти са с първоначално заложен статус 

„Незапочнат“. Статусът се променя на „Незавършен/В процес на 

обработка“ при влизане в режим на редактиране. Когато 

информацията за обекта е въведена и работата е приключена,  

обектът се поставя в статус „Завършен“. В този момент системата 

прави проверка на данните и евентуално издава съобщения, при 

установяване на несъответствие или липсващи стойности в 

задължителните полета. Статусът „За изтриване“ дава 

възможност на потребителя да маркира по този начин грешно 

поставена от него точка. Няма друга възможност за изтриване на 

вече създадени точки. 

Брой етажи В полето се въвежда броят етажи на обекта. Включват се жилищни 

и нежилищни етажи над нивото на терена (надземни). 

Брой жилища  В полето се въвежда приблизителен брой на жилищата в 

сградата.  

Едноетажна или двуетажна къща с един вход се отбелязва, че има 

едно жилище. В случаите, когато къщата има два ясно разделени 

входа към етажите или частите от сградата, се отбелязва, че има 

две жилища.  

В случаите, когато един обект е преместен или променен на вход 

на сграда, броят на посочените в полето жилища следва да се 

промени. Пример: Жилищна кооперация с 3 входа (А, Б и В) има 

отбелязани в първоначално съществуващия обект на картата 90 

жилища. След създаването на още два обекта към същата сграда, 
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Име на полето Начин на попълване 

този брой следва да се намали спрямо броя на жилищата в 

съответния жилищен вход. (Ако в конкретния случай сградата има 

във всеки вход равен брой жилища.) За всеки вход следва да се 

отбележи, че има по 30 жилища (Вх. А - 30 жилища, Вх. Б - 30 

жилища, и Вх. В - 30 жилища). Броят може да се установи от броя 

на звънците или броят на пощенските кутии. 

Местност/Вилна 

зона/Махала  

В полето се избира име на местност, вилна зона или махала от 

предварително въведен списък, когато това е приложимо за 

територията. 

Местност/Вилна 

зона/Махала 

(свободен текст) 

В полето се въвежда име на местност, вилна зона или махала, 

когато това е приложимо за територията, когато не може да се 

намери в списъка от предходното поле. 

Внимание: Ако в полето съществува предварително попълнена 

информация, следва да се провери дали съществува такъв запис в 

номенклатурата на поле „Местност/Вилна зона/Махала“ и да се 

избере. 

Улица/Булевард/ 

Площад  

В полето се посочва името на улицата, булеварда или площада, 

като се избира от предварително зареден в системата списък с 

имена. 

 

Улица/Булевард/ 

Площад 

(свободен текст) 

В полето се въвежда името на улицата, булеварда или площада, 

когато не може да се намери в списъка от предходното поле. 

Внимание:  

1. Ако в полето съществува предварително попълнена 

информация, следва да се провери дали съществува такъв запис в 

номенклатурата на поле „Улица/Булевард/ Площад“ и да се 

избере. 

2. Когато в населеното място или в съответната територия от 

населеното място няма установено име за улицата, в това поле се 

записва „999“. 

№ (на дворно 

място) 

В полето се записва номер и подномер на дворното място - 

например - 5, 12Б; 127А).  

Внимание: В случаите, когато в населеното място няма 

номерация в полето се въвежда „000“, а когато не може да се 

определи от регистратора се записва „9999“. 

Квартал/ЖК В полето се посочва име на квартал или жилищен комплекс, 

когато това е приложимо, като се избира от предварително зареден 

в системата списък. 

Квартал/ЖК 

(свободен текст) 

В полето се въвежда име на квартал или жилищен комплекс, 

когато това е приложимо и не може да се намери в списъка от 

предходното меню. 
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Име на полето Начин на попълване 

Внимание: Ако в полето съществува предварително попълнена 

информация, следва да се провери дали съществува такъв запис в 

номенклатурата на поле „Квартал/ЖК“ и да се избере. 

Блок № В полето се записва номер на блок - например: 150, 150Б. 

Блок (име) В полето се записва име на блок/сграда, когато сградата има 

наименование. В случаите, когато блокът е в затворен комплекс, 

името на комплекса се записва в това поле.  

Внимание: Полето се използва и за записване на имената на 

обекти от тип „Места за настаняване“ като хотели, хостели, къщи 

за гости и т.н. 

Вход № В полето се записва обозначението на вход на жилищна сграда. 

Ако няма индексиран вход (А, Б, В), входовете се записват с цифра 

на входа (1, 2, 3), започвайки отляво надясно, когато се застане с 

лице към сградата.  

Коментар  Свободно текстово поле за коментари, свързани с обекта 

(преброителната единица). По отношение на местоположението и 

друга полезна информация. 

ЕКАТТЕ Попълва се автоматично от системата, като ЕКАТТЕ на обекта 

съвпада с ЕКАТТЕ на района за обход, в който се намира. Не се 

редактира. 

Населено място В това поле потребителят има възможност да посочи 

принадлежността на обекта към друго населено място, различно 

от това, което се определя от района за обход. 

РО (район за 

обход) 

Код на района за обход, в който попада обектът. Попълва се 

автоматично от системата. 

Кадастрален код Информативно поле. Попълва се автоматично в случай, че точката 

попада върху съществуваща кадастрална сграда. 

Потребител Съдържа потребителското име на регистратора, създал или 

редактирал обекта. Попълва се автоматично от системата. 

Местоположение Информативно поле. Показва географските координати на обекта.  

С функционалния бутон до това поле се осъществява и 

промяната на местоположението на обекта, когато това се налага. 

Разстояние Информативно поле. Показва разстояние  от текущата локация на 

регистратора до избрания обект.  

 

2.3. Валидиране/потвърждаване на информация за обект 

  

Валидирането/потвърждаването се извършва в случаите, когато не е необходимо да 

се променя местоположението или атрибутната информация за съответния обект. 
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Валидирането се извършва като се смени статусът на обекта от „Незапочнат“ на 

„Завършен“. 

 

2.4. Маркиране на обект за изтриване  

Маркирането на обект за изтриване се извършва в случаите, когато регистраторът е 

въвел погрешно обект на цифровата карта. Маркирането се извършва чрез промяна на 

статуса в „За изтриване“. Преди да се смени статусът в полето „Коментар“, може да се 

даде допълнителна информация за причината. 

 

2.5.  Допълнителни дейности, подпомагащи процеса 

 

Регистраторът има възможност да използва и някои допълнителни функционалности 

на мобилното приложение, които да му помагат в работата и ориентацията на терен.  

2.5.1. Определяне на текуща позиция е функционалност, която използва GPS 

приемника на мобилното устройство, за да покаже текущата позиция на регистратора 

върху работната карта в приложението. Така регистраторът може да се ориентира къде 

се намира на картата и кои са обектите в близост. При първоначално пускане на GPS 

приемника прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути, в 

зависимост от това кога и къде последно е работило устройството с включен GPS 

приемник. Препоръчително е регистраторът, преди началото на работата, да осигури на 

устройството няколко минути ясна видимост към небето, за да събере необходимите 

данни от сателит. Трябва да се има предвид, че високите сгради и дървета, гъстата 

растителност и лошото време могат да намалят качеството на прием на GPS сигнал. 

 

2.5.2. Добавяне на снимка към информацията за обекта, чрез използване на 

съответната функция, може да се използва в следните случаи: 

 

 когато не може да определи с точност типа на обекта; 

 когато иска да посочи съответната локация (на бездомно лице, подвижно 

жилище или колиба, барака); 

 на входа на жилищен блок/кооперация има ясно обозначение на броя на 

жилищата и техните идентификатори; 

 неясно разграничение или затруднен достъп (затворен комплекс);  

 специфичен достъп до сградата (безистен);  

 друго. 

 

2.5.3. Червени линии – са линии, които се изчертават върху картата за отбелязване 

на конкретни зони, като към всяка линия може да се добави и коментар. Така 

регистраторът може маркира определена територия от интерес, която иска да обсъди с 

отговорника или да отбележи за собствена информация. Например- граница на вилна 

зона, труднодостъпен терен извън населеното място или друг проблем констатиран на 

територията на района за обход. „Червените линии“ позволяват бърз достъп до сегмент 

от картата, върху който регистраторът или отговорникът искат да се обърне внимание от 

другия, за обсъждане на конкретна ситуация с обектите и т.н. 
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Приложение № 1 - Етапи на извършване на дейността по роли 

 

ОТГОВОРНИК 

 

 

  

РЕГИСТРАТОР 

  

НАЗНАЧАВАНЕ НА РО 

 

 

Отговорникът назначава свободен РО на 

регистратор. Процесът се осъществява 

съгласно съответния график за общината 

до приключване на всички РО. 

 

 

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С РО 

 

 Регистраторът се запознава с РО, като 

извършва първоначален оглед през 

мобилното приложение, за да е наясно с 

местоположението на РО и териториите, 

които се включват в РО. 

 

 

 

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

 

 

 

 

 

РАБОТА НА ТЕРЕН 

Осъществява ежедневен преглед на 

събраната/актуализирана информация. 

Одобрява или връща за уточнения обектите 

от статус „Завършен“. 

Регистраторът осъществява работата на 

терен, както и актуализация на 

съществуващи и добавяне на нови обекти 

в системата в назначените му РО. 

 

 

 

 

ОДОБРЯВАНЕ 

 

Осъществява оглед на всички обекти в РО и 

уведомява регистратора за приключване на 

дейността и последващите стъпки. 

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

 

 

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РО 

 

Регистраторът подписва приемно-

предавателен протокол и предава 

мобилното устройство (когато му е било 

предоставено). 

Отговорникът приключва РО през 

десктоп приложението в ИС 

„Преброяване 2021“. 

 

 

1 

2 

3а 3 

4 

5 

6 
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Приложение № 2 - Типове обекти 

 

Определенията описват случаите, когато трябва да се 

класифицира типът на нов или да се промени типът на вече 

съществуващ в цифровата карта обект.  

Пример: Ако сграда, за която съществува обект на картата и е отбелязана като 

тип „къща“, но предназначението ѝ към момента на обхода е променено на 

„сграда за търговия и услуги“, се избира актуалният тип на обекта, като в поле 

„Брой жилища“ се посочва или записаната стойност се променя на „0“. 

 

 

Тип обект Определение 

Къща Нискоетажна (от един до три етажа) жилищна сграда 

(свободно стояща „на калкан“, терасовидна, редова и 

др.), при която всяко от жилищата има собствен вход 

директно от прилежащия терен. Включват се и сградите 

до три етажа с по едно жилище на етаж и общ вход. 

Къща близнак Нискоетажна (от един до три етажа) жилищна сграда, 

построена в едно или две дворни места (поземлени 

имоти) и при която до жилищата се стига от отделен вход 

на една или повече улици (къща, построена на ъгъл) и 

имат различен номер на адреса - например: „2“ и „2А“.  

Кооперация, жилищен 

блок 

Сграда с ниска (2 или 3 етажа), средна (4 и 5 етажа) или 

висока (6 и повече етажа) етажност и с един или повече 

входове с общо стълбище към отделните жилища в 

съответния вход. 

Смесена сграда Сграда от смесен тип, в която повече от 60% от площта 

се използва за жилищни цели, а по-малко от 40% от 

площта - за нежилищни цели (търговски, 

административни и др.).  

Вила Нискоетажна сграда за временно (сезонно) пребиваване, 

намираща се в регулирана или неурегулирана вилна зона.   

Пристройка 
Част от сграда, когато е конструктивно свързана с нея, 

т.е. когато е свързана с обща врата и когато има общи 

стени със сградата независимо от това дали има, или няма 

общ покрив с нея.  

Внимание: Не се създава нов обект от тип „Пристройка“. 

Избира се само за промяна на типа на съществуващ в 

картата обект.  

Например: На картата има обект „къща“, който обаче 

отговаря на дефиницията за „пристройка“, тогава типът 
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Тип обект Определение 

на обекта трябва да се промени от „къща“ на 

„пристройка“. 

Лятна кухня Сграда от допълващо застрояване. Отделна постройка, 

чиито помещения се ползват от домакинство, живеещо в 

жилищната сграда в същото дворно място.  

Внимание: Не се създават нови обекти от тип „лятна 

кухня“. Избира се само за промяна на типа на 

съществуващ на картата обект.  

Например: На картата има обект „къща“, който обаче 

отговаря на дефиницията за „лятна кухня“, тогава типът 

на обекта трябва да се промени от „къща“ на „лятна 

кухня“. 

Новопостроена (в 

строеж) 

Жилищна сграда или сграда със смесено предназначение, 

готова за обитаване или във финален етап на строеж, 

която потенциално би била обитаема към 21.01.2021 г. 

Общежитие Жилищна сграда, предназначена за временно 

задоволяване на жилищните нужди на студенти, 

докторанти и специализанти или работници/служители, 

с изключение на затворническите общежития.  

Полуразрушена/съборена Жилищна сграда, която е полуразрушена, напълно 

съборена или негодна за обитаване. 

Внимание: Не се създават нови обекти от тип 

„Полуразрушена/съборена“. Избира се само за промяна 

на типа на съществуващ на картата обект. 

Места за настаняване Хотели, хостели, апартхотели, семейни хотели, къщи за 

гости, мотели, къмпинги, хижи, други туристически или 

ведомствени обекти за временно настаняване. 

Затвор Затвор или затворническо общежитие. 

Манастир Манастир, в който пребивават лица. 

Заведение за социални 

услуги 

Дом за стари хора, дом за деца, пансиони, дом за 

временно настаняване на бездомни и други заведения, 

предоставящи социални услуги, свързани с временно 

настаняване на лица. 

Здравно заведение, 

болница 

Здравно заведение, болница за активно лечение.  

Бизнес/офис сграда Сграда за бизнес, с обекти от тип офис, ателиета и др., в 

която пребивават постоянно или временно лица. 
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Тип обект Определение 

Сграда за търговия и 

услуги 

Сграда за търговия и услуги или друг вид сграда със 

сходно предназначение, в която пребивават временно и 

постоянно лица. 

Обществена сграда  Обществена сграда (за целите на образование, култура, 

услуги и др.), в която пребивават постоянно или 

временно лица.  

Производствена, 

складова 

Производствена, складова или друг вид нежилищна 

сграда със сходно предназначение, в която пребивават 

постоянно или временно лица. 

Селскостопанска, 

горскостопанска 

Селскостопанска, горскостопанска или друг вид 

нежилищна сграда със сходно предназначение, в която 

пребивават постоянно или временно лица. 

Гара, сграда на 

транспорта 

Гара (жп, автогара), сграда на транспорта или друг вид 

нежилищна сграда, в която пребивават постоянно или 

временно лица. 

Колиба, барака Примитивни или временни постройки, колиби и бараки, 

които са построени от леки материали, неблагоприятни 

за обитаване при зимни условия. 

Подвижни жилища  Фургони, каравани и друг вид подвижни жилищни 

единици. 

Свободна площ Поземлен имот, празно дворно място.  

Локация на лица без дом Места, на които обичайно пребивават (пренощуват) 

бездомни лица. Отбелязват се винаги с поставяне на нов 

обект на цифровата карта, независимо дали обитават 

съществуващ на картата обект.  

В случаите, когато лицето обитава съществуваща на 

терен сграда, се описва информацията за сградата, а 

локацията на лицата без дом се поставят като нов обект 

на цифровата карта. 

В случаите, когато лицето обитава сграда, която не 

съществува на терена, но е обект на предварителния 

обход, се добавя нов обект на цифровата сграда за 

сградата и се добавя нов обект за локация на лице без 

дом. 

Друго Посочва се когато, съответният обект не може да бъде 

определен или не се покрива от определенията на някой 

от съществуващите в списъка типове. 

В тези случаи в полето коментар се добавя допълнително 

описание и при възможност се добавя снимка, 

онагледяваща обекта. 
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Приложение № 3 - Примери за типове обекти 

 

Тип обект Примери 

Къща  

 

Къща близнак 

 

Кооперация, жилищен 

блок 

 

Смесена сграда 

 

 

 

 

Новопостроена (в 

строеж) 
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Тип обект Примери 

Общежитие 

 

Полуразрушена/съборена 

 

 


