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Кол. 1 от ПНЖ-2 Идентификационна част от ПНЖ-2 Кол. 2 от ПНЖ-2 Кол. 10 от ПНЖ-2 
 

Кол. 11 от ПНЖ-2 
 

                Попълнете пълния адрес на преброяваното жилище! Тази карта е за: 
Ê

1 сграда 
 
1 жилище 
 
 

х х хх

 

№ на сградата в ПУ № на жилището в 
рамките на сградата 
 

КРПУ № № на обект в ПУ № по ред в ПНЖ-2 
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Тази карта се попълва в следните случаи: 
 
 Необитавана жилищна сграда с едно жилище – попълва 
се адресната част, данни за сградата и данни за жилището; 
 
 Жилищна сграда с повече от едно жилище – за всяко 
необитавано жилище в жилищната сграда се попълва 
отделна преброителна карта, в която се попълват въпроси 
от А5 до А14 на раздел „Адрес“ и раздел „Жилище“, но не 
се попълва раздел „Сграда“; 

 
 Жилищна сграда с едно жилище, в която лицата са се 
преброили електронно – попълва се раздел „Адрес“ и 
раздел „Сграда“. Не се попълва раздел „Жилище“; 

 
 Жилищна сграда с повече от едно жилище, в която 
първото жилище и лицата в него са преброени електрон-
но – попълва се раздел „Адрес“ и раздел „Сграда“. 

 
Раздел „Адрес“ 
Ê
За попълването на полетата в раздел „Адрес“ се използва 
информацията, налична в образец ПНЖ-2, и информацията, 
установена на терен при посещение на жилището или 
сградата.  
Записва се максимално пълно и точно адресът на 
преброяваното жилище. След въпрос А12 има поле, в което 
може да се запише допълнително уточнение по отношение 
на местоположението, като например: „сградата се намира 
във вътрешен двор и не се вижда откъм улицата“, „жилището 
е извън сградата“ и т.н.  
В полета А13 и А14 с голямо внимание се попълват 
съответните кодове от обр. ПНЖ-2 за преброяваното 
жилище. 

Ê
 

Раздел „Сграда“ 
 
В раздел „Сграда“ се попълва информация за сградата, обект 
на преброяване. 
При сгради с повече от едно жилище раздел „Сграда“ се 
попълва само в картата на първото жилище.  Ê 

 
Раздел „Жилище“ 
 
При сгради, в които има едно или повече необитавани 
жилища и няма възможност за получаване на данните от 
собственика на жилището, сведенията се вземат от 
съседите, общината или кметството.  
 
 
 

Ê
 
 
 

 

Полета за попълване: 
 

          В поле с пунктирана синя рамка с думи или цифри 
се записва необходимата информация (например: точен 
адрес, години, кв. м, брой и т.н.).  

 
 

В поле с пунктирана синя рамка и плътен син фон се 
записват служебни кодове, необходими при процеса на 
въвеждане на информацията от хартиените преброителни 
карти в информационната система на преброяването.  
 
В поле с плътна синя рамка се маркира отговорът на 
съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, на 
които има подобно поле, е възможен само един 
отговор. 
  
Полето се маркира със знак           или Ê 
 
При грешно маркирано поле полето се задрасква изцяло 
с химикал, така че фонът да стане плътен.  
 
Грешно маркирано поле:           или Ê 
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
В поле с плътна оранжева рамка се маркират отговори 
за съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, 
на които има подобни полета, е възможно да се 
отбележи повече от един отговор.  
Полето се маркира със знак „X” или „V”. 

 
Грешно маркирано поле:           или  
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
Указателни полета или знаци:  

 

 
Полетата с плътна синя рамка и плътен сив фон не 
могат да бъдат маркирани като отговор на съответния 
въпрос. 
 
Знак с три оранжеви стрелки, поставен срещу 
конкретно поле за маркиране, дава указания за 
преминаване към следващ въпрос или следващ раздел 
от преброителната карта.  
 
Пример: Ако на въпрос С1 маркирате отговор „9. 
Друго“, срещу него има стрелка с указание: „Премини 
на раздел „Жилище“.  
 

9. Друго 
 
Това означава, че не е необходимо да задавате 
въпросите от C2 до С8 за сградата. 

 
 
Ê

XÊ

XÊ

XÊ

XÊ

ХÊ

VÊ

VÊ

VÊ

Ê

Ê

XÊ

VÊ

VÊ

Указания за попълване на отделни части 
от преброителната карта. 

Указания за попълване на отделни 
въпроси и техните отговори. 

Ê

Указания за попълване 
 

За допълнителна информация или съдействие  
по време на интервютата се обърнете към 
Вашия контрольор или се свържете с нас.   

02 9078 430 

Census2021@nsi.bg 

Премини на  
раздел „Жилище“ 
 

В сини или оранжеви полета, съдържащи триъгълен 
знак за внимание, са записани допълнителни указания 
или пояснения по отношение на задаваните въпроси и 
възможните отговори. 

Информацията в тези 
полета следва да бъде изписана ясно и четливо.
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С1. Какъв е видът на сградата? 

 
1. Къща 

2. Жилищен блок, кооперация 

3. Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) 

4. Общежитие 

5. Лятна кухня 

6. Вила 

7. Сграда за колективно домакинство (пансион, 
манастир, дом за деца, дом за стари хора и др.) 
 

8. Дом за временно  
настаняване на бездомни 
 

9. Друго 

 
 
 
 

 
 
 
 
С2. На колко етажа е сградата?    
 
               етаж/а 

 
 
 

 
 
 
 
 
С3. Каква е сградата според вида на конструкция-
та и използвания основен материал? 

 
1. Тухлена (с бетонна плоча) 

2. Тухлена (с Êгредоред без стоманобетон) 

3. Стоманобетонна (стоманобетонна конструкция с 
плоча и колони) 

4. От кирпич (сурови тухли) 

5. Каменна  

6. Дървена (дъски, дървени плоскости) 

7. От панели (готови сглобяеми елементи) 

8. Сглобяема от метални конструкции 

9. Друга 

 

 
С4. През коя година е построена сградата? 

 
                                година 
 
 
С5. Има ли в сградата асансьор?                                       

 
1. Да 

2. Не 

С6. Има ли в сградата някои от изброените 
обекти, които се ползват за нежилищни цели? 
 
 
 
 

1. Помещения за общо ползване от живущите 

2. Помещения за творческа и научна дейност 

3. Помещения за осъществяване на стопанска 
или друга дейност 

4. Гаражи и общи паркинги 

5. Други 

6. Няма 

С7. Обитавана ли е сградата? 
 

1. Да 

2. Не 

 

 

С8. Колко жилища има в сградата? 

 
                       жилище/а 
 
 

 

 

           Премини на раздел „Жилище“. 

 Ê

Ê

Отговор „9. Друго“ се отбелязва само за обекти 
като нежилищни сгради, примитивни постройки 
като колиби, бараки и др. или подвижни средства 
като фургони, каравани, лодки и др., в които 
живеят постоянно или временно пребивават лица, 
обект на преброяване.   

Ê

Маркирайте „1. Да“, ако към критичния момент на 
преброяването в сградата пребивават постоянно 
лица. 

Мазетата, таваните и ателиетата, които се използват 
за постоянно живеене от домакинства, също се 
включват в броя на жилищата.Ê
Ê

В броя на етажите се включват всички жилищни и 
нежилищни етажи (магазини, складове, гаражи и 
др.), подът на които се намира най-много на 
прилежащото (естествено или изкуствено създадено) 
ниво на терена. В броя на етажите не се включват 
подземните и таванските етажи. 

 

Възможен е повече от един отговор. 

Раздел „Сграда“ 

Премини на  
раздел „Жилище“ 
Ê
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Тази карта се попълва в следните случаи: 
 
 Необитавана жилищна сграда с едно жилище – попълва 
се адресната част, данни за сградата и данни за жилището; 
 
 Жилищна сграда с повече от едно жилище – за всяко 
необитавано жилище в жилищната сграда се попълва 
отделна преброителна карта, в която се попълват въпроси 
от А5 до А14 на раздел „Адрес“ и раздел „Жилище“, но не 
се попълва раздел „Сграда“; 

 
 Жилищна сграда с едно жилище, в която лицата са се 
преброили електронно – попълва се раздел „Адрес“ и 
раздел „Сграда“. Не се попълва раздел „Жилище“; 

 
 Жилищна сграда с повече от едно жилище, в която 
първото жилище и лицата в него са преброени електрон-
но – попълва се раздел „Адрес“ и раздел „Сграда“. 

 
Раздел „Адрес“ 
Ê
За попълването на полетата в раздел „Адрес“ се използва 
информацията, налична в образец ПНЖ-2, и информацията, 
установена на терен при посещение на жилището или 
сградата.  
Записва се максимално пълно и точно адресът на 
преброяваното жилище. След въпрос А12 има поле, в което 
може да се запише допълнително уточнение по отношение 
на местоположението, като например: „сградата се намира 
във вътрешен двор и не се вижда откъм улицата“, „жилището 
е извън сградата“ и т.н.  
В полета А13 и А14 с голямо внимание се попълват 
съответните кодове от обр. ПНЖ-2 за преброяваното 
жилище. 

Ê
 

Раздел „Сграда“ 
 
В раздел „Сграда“ се попълва информация за сградата, обект 
на преброяване. 
При сгради с повече от едно жилище раздел „Сграда“ се 
попълва само в картата на първото жилище.  Ê 

 
Раздел „Жилище“ 
 
При сгради, в които има едно или повече необитавани 
жилища и няма възможност за получаване на данните от 
собственика на жилището, сведенията се вземат от 
съседите, общината или кметството.  
 
 
 

Ê
 
 
 

 

Полета за попълване: 
 

          В поле с пунктирана синя рамка с думи или цифри 
се записва необходимата информация (например: точен 
адрес, години, кв. м, брой и т.н.).  

 
 

В поле с пунктирана синя рамка и плътен син фон се 
записват служебни кодове, необходими при процеса на 
въвеждане на информацията от хартиените преброителни 
карти в информационната система на преброяването.  
 
В поле с плътна синя рамка се маркира отговорът на 
съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, на 
които има подобно поле, е възможен само един 
отговор. 
  
Полето се маркира със знак           или Ê 
 
При грешно маркирано поле полето се задрасква изцяло 
с химикал, така че фонът да стане плътен.  
 
Грешно маркирано поле:           или Ê 
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
В поле с плътна оранжева рамка се маркират отговори 
за съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, 
на които има подобни полета, е възможно да се 
отбележи повече от един отговор.  
Полето се маркира със знак „X” или „V”. 

 
Грешно маркирано поле:           или  
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
Указателни полета или знаци:  

 

 
Полетата с плътна синя рамка и плътен сив фон не 
могат да бъдат маркирани като отговор на съответния 
въпрос. 
 
Знак с три оранжеви стрелки, поставен срещу 
конкретно поле за маркиране, дава указания за 
преминаване към следващ въпрос или следващ раздел 
от преброителната карта.  
 
Пример: Ако на въпрос С1 маркирате отговор „9. 
Друго“, срещу него има стрелка с указание: „Премини 
на раздел „Жилище“.  
 

9. Друго 
 
Това означава, че не е необходимо да задавате 
въпросите от C2 до С8 за сградата. 

 
 
Ê

XÊ

XÊ

XÊ

XÊ

ХÊ

VÊ

VÊ

VÊ

Ê

Ê

XÊ

VÊ

VÊ

Указания за попълване на отделни части 
от преброителната карта. 

Указания за попълване на отделни 
въпроси и техните отговори. 

Ê

Указания за попълване 
 

За допълнителна информация или съдействие  
по време на интервютата се обърнете към 
Вашия контрольор или се свържете с нас.   

02 9078 430 

Census2021@nsi.bg 

Премини на  
раздел „Жилище“ 
 

В сини или оранжеви полета, съдържащи триъгълен 
знак за внимание, са записани допълнителни указания 
или пояснения по отношение на задаваните въпроси и 
възможните отговори. 

Информацията в тези 
полета следва да бъде изписана ясно и четливо.
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С1. Какъв е видът на сградата? 

 
1. Къща 

2. Жилищен блок, кооперация 

3. Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) 

4. Общежитие 

5. Лятна кухня 

6. Вила 

7. Сграда за колективно домакинство (пансион, 
манастир, дом за деца, дом за стари хора и др.) 
 

8. Дом за временно  
настаняване на бездомни 
 

9. Друго 

 
 
 
 

 
 
 
 
С2. На колко етажа е сградата?    
 
               етаж/а 

 
 
 

 
 
 
 
 
С3. Каква е сградата според вида на конструкция-
та и използвания основен материал? 

 
1. Тухлена (с бетонна плоча) 

2. Тухлена (с Êгредоред без стоманобетон) 

3. Стоманобетонна (стоманобетонна конструкция с 
плоча и колони) 

4. От кирпич (сурови тухли) 

5. Каменна  

6. Дървена (дъски, дървени плоскости) 

7. От панели (готови сглобяеми елементи) 

8. Сглобяема от метални конструкции 

9. Друга 

 

 
С4. През коя година е построена сградата? 

 
                                година 
 
 
С5. Има ли в сградата асансьор?                                       

 
1. Да 

2. Не 

С6. Има ли в сградата някои от изброените 
обекти, които се ползват за нежилищни цели? 
 
 
 
 

1. Помещения за общо ползване от живущите 

2. Помещения за творческа и научна дейност 

3. Помещения за осъществяване на стопанска 
или друга дейност 

4. Гаражи и общи паркинги 

5. Други 

6. Няма 

С7. Обитавана ли е сградата? 
 

1. Да 

2. Не 

 

 

С8. Колко жилища има в сградата? 

 
                       жилище/а 
 
 

 

 

           Премини на раздел „Жилище“. 

 Ê

Ê

Отговор „9. Друго“ се отбелязва само за обекти 
като нежилищни сгради, примитивни постройки 
като колиби, бараки и др. или подвижни средства 
като фургони, каравани, лодки и др., в които 
живеят постоянно или временно пребивават лица, 
обект на преброяване.   

Ê

Маркирайте „1. Да“, ако към критичния момент на 
преброяването в сградата пребивават постоянно 
лица. 

Мазетата, таваните и ателиетата, които се използват 
за постоянно живеене от домакинства, също се 
включват в броя на жилищата.Ê
Ê

В броя на етажите се включват всички жилищни и 
нежилищни етажи (магазини, складове, гаражи и 
др.), подът на които се намира най-много на 
прилежащото (естествено или изкуствено създадено) 
ниво на терена. В броя на етажите не се включват 
подземните и таванските етажи. 

 

Възможен е повече от един отговор. 

Раздел „Сграда“ 

Премини на  
раздел „Жилище“ 
Ê
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Ж1. Какъв е видът на жилището? 

 
1. Жилище в жилищна сграда 

2. Жилище в студентско/работническо общежитие 

3. Жилище в нежилищна сграда (административна, 
стопанска и др.) 

4. Колективно жилище (пансион, манастир, дом за   
деца, дом за стари хора и др.) 

5. Примитивно жилище (колиба, барака и др.) 

6. Подвижно жилище (фургон, каравана и др.) 

7. Място в дом за временно настаняване 
на бездомни 

8. Без жилище (бездомни) 

 
Ж2. Как се използва жилището? 
 

1. Жилище за постоянно (обичайно) пребиваване 

2. Жилище за сезонно или ваканционно 
пребиваване 

3. Жилище, обитавано от лица, които не са обект 
на преброяване (чуждестранни дипломати, търговски 
представители и др.) 

4. Жилището е колективно 

5. Жилището е необитавано по друга причина 

 
Ж5. Колко е общата застроена площ на жилището?  
 
                             (кв. м)                                       
 
Ж6. Колко стаи има жилището? 
 
             стая/и 

 

 

 

Ж7. Колко е общата застроена площ на стаите в 
жилището?  
 
                             (кв. м) 

 

Ж9. Електрифицирано ли е жилището? 

1. Да 

2. Не 

Ж10. Има ли жилището водопровод? 

1. Да, вътре в жилището 

2. Да, в сградата, но извън жилището 

3. Да, извън сградата 

4. Няма 

 
Ж11. Какъв източник на вода ползва 
жилището? 

1. Обществено водоснабдяване 

2. Собствен източник (извор, кладенец или сондаж)

3. Обществено водоснабдяване и собствен

 източник 

4. Няма източник на вода 

Ж12. Има ли жилището канализация? 

1. Да, свързана с обществена канализация 

2. Да, свързана с изгребна яма 

3. Да, свързана със септична яма или друго 
локално пречиствателно съоръжение 

4. Да, свързана с попивна (помийна) яма 

5. Няма  

 
Ж15. Има ли жилището външна изолация?

 
 

1. Да, изцяло 

2. Да, частично 

3. Няма 

Ж16. Има ли жилището енергоспестяваща 
дограма? 
 

1. Да, изцяло 

2. Да, частично 

3. Няма 

Ж24. Осигурена ли е достъпна среда за лица с 
намалена подвижност, вкл. за хора с 
увреждания? 
 
Ê
Ê

1. Вход в сградата на нивото на прилежащия 
терен 

2. Адаптирани стълби със специално пригоден 
парапет (до входа на сградата) 

3. Рампа за хора с увреждания (до входа на 
сградата) 

4. Подемна платформа (до входа на сградата) 

5. Подемна платформа (до входа на жилището) 

6. Асансьор, достъпен за хора с увреждания (в 
сградата/входа) 

7. Достъпен маршрут от входа на сградата до 
входа на жилището 

8. Достъпен маршрут от жилището до други 
обекти в сградата/входа 

9. Нито едно от изброените не е налично 

Раздел „Жилище“ 

Ê

Включват се всички стаи с площ 4 и повече кв. м, 
без кухнята и сервизните помещения (бани, килери, 
перални помещения и др.) и стаите, които се 
използват за нежилищни цели (офис, ателие и др.) 

Ê

Ê

х

Ê

Възможен е повече от един отговор.  


