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I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
 

 
Преброителният участък (ПУ) е част от територията на едно населено 
място, има ясно определени граници и е формиран по определени 
критерии за целите на Преброяване 2021. За всеки участък се предоставя 
първоначален списък с жилища (жилищни единици), попадащи в ПУ, и 
схема на ПУ, които трябва да бъдат актуализирани и попълнени от 
преброителя в процеса на преброяване. 
Преброителят отчита работата по преброяването и обобщава резултатите в 
назначения му ПУ с документ образец ПНЖ-2. 
 
Образец ПНЖ-2 „Списък на жилищните единици и сградите“ е 
изчерпателен преброителен списък на жилищата (жилищните единици), 
попадащи в границите на ПУ. След приключване на преброяването 
списъкът трябва да съдържа актуална информация за адресите и обобщена 
информация от извършеното преброяване в ПУ. В списъка се записват и 
събраните кодове от е-преброяване. 
 
Схема на преброителния участък е графичен план (карта) на ПУ, в 
който се отбелязва местоположението на изброените в ПНЖ-2 жилища. 
На схемата е означена сградата, в която се намира жилището. Когато 
жилището се намира в част от сградата, която е достъпна с отделен вход, 
на схемата е означен отделеният жилищен вход от сградата. В схемата 
всички обекти (сгради, входове и други локации на жилищата) са 
номерирани с уникален за участъка номер, за да могат да се 
разграничават. По номера в схемата преброителят може да се ориентира 
къде точно се намира жилището от списъка, дори и да няма записан 
подробен адрес.  
Схемата на ПУ е неразделна част от преброителния списък ПНЖ-2.  
 
Контролният район (КР) е сформиран от 1 до 9 съседни ПУ в границите 
на едно населено място. На всеки контрольор се предоставя първоначален 
списък на преброителните участъци и преброители, за които отговаря по 
времето на провеждане на преброяването. 
Контрольорът отчита работата по преброяването и обобщава резултатите 
в назначения му КР с документ образец ПНЖ-3. 
 
Образец ПНЖ-3 „Таблица с обобщени резултати в контролния 
район“ е таблица със сумарна информация от всички ПНЖ-2 в рамките на 
един КР. Таблицата съдържа резултатите за общия брой преброени сгради 
и жилища (жилищни единици), брой домакинства и лица по основни 
демографски характеристики (пол и възраст), преброени временно 
присъстващи лица, кодове от е-преброяване и брой попълнени карти за 
извадковите изследвания, включени в програмата на преброяването. 
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1. Преброителят започва преброяването с онези места от своя 
преброителен участък, в които има най-голямо движение на населението. 
Това са хотели, мотели, къмпинги, болници и други места, предназначени 
за временен престой. По изключение в тях преброяването се извършва 
още вечерта на 6 септември. Това се налага, за да не останат непреброени 
лица, които ще отпътуват рано сутринта на 7 септември. Преброителите, 
в чиито участъци са попаднали такива обекти, попълват Преброителна 
карта за временно присъстващи лица. 

2. По време на електронното преброяване преброителят следва да 
се запознае и обходи определения му ПУ, като допълва и коригира (при 
необходимост) преброителния списък ПНЖ-2 и приложената към него 
схема на ПУ.  

3. Преброителят следва да попълва ПНЖ-2 и отразява промените в 
схемата на преброителния участък с химикал ясно и четливо. 

4. След приключване на преброяването преброителят е длъжен: 
 Да се увери, че преброителните карти, ПНЖ-2 и схемата на ПУ 

са попълнени съгласно инструкциите. 
 Да подреди преброителните документи, за да ги предаде на 

контрольора. Преброителните карти се подреждат последователно по 
въпрос А14 (преброителен номер на сграда и на жилище) от 
преброителната карта, като най-отгоре е сграда 1, жилище 1, а най-отзад 
се подреждат последователно всички жилища с номер на сграда 000. 

 В срок до 8 октомври 2021 г. преброителят предава на 
контрольора целия комплект от преброителни документи, в т.ч. 
попълнените преброителни карти, списък ПНЖ-2, схемата на ПУ, както и 
празните неизползвани преброителни карти. 

5. Съгласно разпоредбите на ЗПНЖФ2021 лицата, заети с 
подготовката и провеждането на преброяването, не могат да разгласяват 
или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по 
време на преброяването. Задължението за опазване на тайната продължава 
и след приключването на работата с тези данни. Лицата, които имат 
достъп до индивидуални данни от преброяването и ги предоставят или 
използват за други цели освен определените в ЗПНЖФ2021, се наказват с 
глоба.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПНЖ-2 
В заглавната част на ПНЖ-2 са предоставени указания за 

попълване на таблицата (горен десен ъгъл) и информация за 
административно-териториалната принадлежност на ПУ (горен ляв ъгъл): 

 Област: име и код на областта; 
 Община: име и код на общината; 
 Населено място: име и код по ЕКАТТЕ на населеното място; 

 

 Район: име на административния район и код; 
 Контролен район (КР) №: код на контролния район; 
 Преброителен участък (ПУ) №: пореден номер на участъка в 

рамките на контролния район и тип на участъка. 
 

   

 

В таблицата за попълване всеки ред с изключение на сумарните 
редове съдържа информация за едно жилище (жилищна единица) в 
следните колони: 

Колона от ПНЖ-2 
1 - № на обекта в ПУ - уникален за участъка номер, с който е 

означен обект в приложената към ПНЖ-2 схема, където се 
намира жилището; 

2 - № по ред в ПНЖ-2 - пореден номер на жилището в целия 
списък; 

3 - Име на локализационната единица – наименования, 
съдържащи се в адреса на жилището - ул., бул., пл., ж.к., кв. 
и/или местност, вилна зона, махала; 

4 - № на дворното място (номер и подномер) - номер от адреса; 
5 - Блок (сграда) - номер, име на сградата; 
6 - Вход; 
7 - Етаж; 
8 - Апартамент/друг обект № - номер на апартамент, ателие и 

др.; 
9 - Допълнителна информация - бележки за жилището, сградата 

или др.; 
10 - № на сградата в ПУ - преброителен номер на сградата в ПУ; 
11 - № на жилището в рамките на сградата - преброителен номер 

на жилището; 
12 - Нежилищни сгради; 
13 - Жилищни сгради; 
14 - Жилища (жилищни единици); 
15 - Домакинства; 
16 - Обичайно живеещо население - общо; 
17 - Обичайно живеещо население - мъже; 
18 - Обичайно живеещо население - жени; 

Със съкращението КРПУ № е означен пълният код на ПУ. 
Сформиран е от код на общината, код на КР и номер на ПУ. Съдържа 
общо 9 цифри и е уникален за територията на страната.
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19 - Обичайно живеещо население на възраст от 0 до 17 години 
включително; 

20 - Обичайно живеещо население на възраст от 18 до 64 години 
включително; 

21 - 
 

Обичайно живеещо население на възраст 65 и повече 
навършени години; 

22 - Брой временно присъстващи лица; 
23 - Код от е-преброяване; 
24 - Брой попълнени Карти М; 
25 - Брой попълнени Карти Р; 
26 - Откази. 

В края на документа преброителят и контрольорът удостоверяват с 
имена и подпис приключването на работата в ПУ. Попълват се следните 
полета:  

 Служебна карта № на преброителя 
 Име и фамилия на преброителя 
 Подпис на преброителя  
 Служебна карта № на контрольора 
 Име и фамилия на контрольора 
 Подпис на контрольора.  

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА СХЕМАТА 
 КРПУ № - пълен код на ПУ 
 Граница на ПУ 
 Разположение на обектите в ПУ (на схемата обектът е    

означен с номера от колона 1 на ПНЖ-2)  
 Информация за броя обекти, отбелязани в схемата  
 Указания. 

IV. ПОПЪЛВАНЕ НА ПНЖ-2 И СХЕМАТА НА ПУ 
Преди започването на работата по преброяването, ПНЖ-2 съдържа 

първоначален списък на жилищата в ПУ. В списъка за всяко жилище е 
въведен адресът на обекта, в който това жилище се намира, а на схемата е 
отбелязано местоположението на обекта. След приключване на 
преброяването ПНЖ-2 трябва да съдържа актуален и изчерпателен списък 
на жилищните единици, попадащи в границите на участъка. 

Необходимо е преброителят предварително да проучи 
очертанията на ПУ и да се увери, че е наясно с обхвата и реалните 

 

граници на ПУ. За тази цел преброителят може да използва периода на 
провеждане на електронното преброяване. 

Преброителят сам определя маршрута, по който да обхожда и 
извърши преброяването в назначения му ПУ.  

Във всеки един момент от работата си на терен преброителят 
трябва да е сигурен, че правилно определя местоположението си и в 
схемата.  

При обиколката на ПУ в процеса на преброяване преброителят 
сравнява реалната ситуация на терен с попълнената информация в списъка 
и схемата, като я допълва и при необходимост я коригира. 

При попълването на ПНЖ-2 и схемата на ПУ преброителят 
извършва следните действия: 

 Попълване на информация за жилище 
Когато на терен е установен обект, който трябва да бъде преброен, 
обектът присъства в схемата и жилищата присъстват в списъка - 
преброителят попълва данните от преброителните карти в реда за 
жилището. 
 Дописване на нов ред за жилище в списъка 

Когато на терен е установено, че в сградата има повече жилища, 
отколкото в списъка ПНЖ-2 - преброителят дописва в списъка 
необходимия брой жилища. 
 Отбелязване на нов обект в схемата 

Когато на терен е установен обект, който трябва да бъде преброен, но 
не присъства в схемата и съответно в списъка - преброителят отбелязва 
обекта в схемата на ПУ и дописва жилищата за този обект в ПНЖ-2. 
 Маркиране за изтриване на ред от списъка  

Когато на терен е установено, че записаното в ПНЖ-2 жилище не 
съществува или не е обект на преброяването (например сградата е 
разрушена, дворното място е празно или е променен начинът на 
ползване и т.н.) -  преброителят  записва в колона 9 на реда от ПНЖ-2 
установеното състояние. 

 Попълване на таблицата с данните  

Колона 1 „№ на обекта в ПУ“ осигурява връзката между схемата и 
списъка на жилищата в ПУ. Всеки обект от колона 1 трябва да присъства 
в схемата. Всички жилища, които се намират в един обект, имат един и 
същ номер в колона 1. 

Колона 2 „№ по ред в ПНЖ-2“ e попълнена с поредния номер на 
реда със запис за жилище. 

Колони 1 и 2 трябва да са попълнени за всеки ред с изключение на 
сумарните. 
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Дописване на жилище в списъка 
Жилище се дописва в празните редове в края на преброителния 

списък ПНЖ-2. Ако обектът, в който се намира жилището, е отбелязан на 
схемата, в колона 1 се преписва неговият номер. Ако няма отбелязан 
обект, трябва да се отбележи нов обект в схемата. 
 

Отбелязване на нов обект в схемата 
Нов обект се отбелязва в схемата, като се поставя точка на 

мястото, на което се намира, и до точката се записва номер на обекта. 
Номерът трябва да бъде следващият поред номер след текущия най-голям 
номер на обект в ПНЖ-2. Номерата на обектите в схемата не трябва да се 
повтарят, за да могат да се разграничават. 
 

Маркиране за изтриване на жилище от списъка 
Преброителят „маркира за изтриване“ ред от списъка, като слага 

„Х“ в колона 2, а в колона 9 „Бележки“ записва причината. 
 

Колони от 3 до 8 съдържат елементите на адреса на жилището. 
Колони от 3 до 6 са предварително попълнени за жилищата, за които има 
информация. Адресът е в помощ на преброителя при намирането на 
жилищата и лицата, обект на преброяване. Адресът се допълва или 
коригира в зависимост от реално установеното състояние на терен и 
трябва да съответства на записаното в раздел „Адрес“ на преброителната 
карта за сградите, жилищата и населението. 

Колона 3 „Име на локализационната единица“ - имената от адреса 
от въпроси A5, А6 и А8 от раздел „Адрес“.  

 

Колона 4 „№ на дв. място“ - номер на адреса от въпрос А7 от 
раздел „Адрес“. 

Колона 5 „Блок (сграда) №; Име“ - номер или име на блок от 
въпрос А9 от раздел „Адрес“. 

Колона 6 „Вход“ - индекс на вход от въпрос А10 от раздел 
„Адрес“. 

В колона 7 „Етаж“ - номер на етаж от въпрос A11 или „М“ за мазе, 
„С“ за сутерен, „Т“ за таван, „П“ за партер. 

В колона 8 „Ап./Друг обект №“ - номер на апартамент от въпрос 
А12. 

 

 
Колона 10 „№  на сградата в ПУ“. Номерират се (с пореден номер 

на сградата в рамките на ПУ) всички жилищни или нежилищни сгради, в 
които към критичния момент на преброяването са преброени постоянно 
или временно присъстващи лица. Номерират се и жилищните сгради, в 
които към критичния момент на преброяването не живее никой. Не се 
номерират нежилищните сгради, в които към критичния момент на 
преброяването не пребивават лица, и се записва тире. Например: ако в 
болница, място за настаняване или друга нежилищна сграда към 
критичния момент на преброяването пребивават временно присъстващи 
лица, то сградата получава пореден номер в рамките на ПУ, ако не 
пребивават лица - не се номерира. 
Всички жилища от една сграда носят един и същ номер на сграда. 

Колона 11 „№ на жилището в рамките на сградата“. Номерират се 
жилищата, като номерацията е последователна в рамките на сградата. 

 
 

Когато сградата има повече от един вход, жилищата се номерират в 
рамките на цялата сграда, а не в рамките на отделните входове. 
Например ако сградата се състои от три входа с по 10 жилища във 
всеки вход, номерирането на жилищата в колона 11 следва да бъде 
от 001 до 030 в рамките на сградата.

Окончателната номерация на сградите и жилищата се формира в 
колони 10 и 11, след като преброителят приключи работата по 
събиране на данните в ПУ.

Колона 9 „Бележки“. При необходимост се записва допълнителна
специфична информация, която се отнася за жилището или за обекта, в 
който се намира. Например ако жилището вече се ползва за нежилищни 
цели, в полето може да се напише: офис, кантора и т.н. Или ако се
отнася за цялата сграда, например: сградата не съществува,
съборена/полуразрушена сграда и т.н.  
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Редовете, маркирани за изтриване, се пропускат и не се номерират. 

За тези редове в колона 11 се записва тире. 
 
 

 
В колона 12 „Нежилищни сгради“ се записва „1“ само за първото 

обитавано жилище в нежилищна сграда. За останалите жилища в тази 
сграда се записва тире.  

В колона 13 „Жилищни сгради“ се записва „1“ само за първото 
жилище (обитавано или необитавано) в жилищната сграда (отговори от 1 
до 6 на Въпрос С1). В останалите редове за жилища в тази сграда се 
записва тире.  

В колона 14 „Жилища (жилищни единици)“ се записва „1“ за 
всяко преброено жилище (обитавано или необитавано).  

В колона 15 „Домакинства“ се записва броят на всички 
домакинства в жилището (Въпрос Д2 от преброителната карта).  

В колона 16 „Общо“ се записва общият брой на преброените лица 
с хартиена преброителна карта (Въпрос Д1 от преброителната карта).  

В колона 17 „Мъже“ се записва броят на лицата от мъжки пол. 
В колона 18 „Жени“ се записва броят на лицата от женски пол.  

  
  

 
В колона 19 „възраст 0 - 17“ се записва броят на лицата, родени 

след 6 септември 2003 година. 
В колона 20 „възраст 18 - 64“ се записва броят на лицата, родени 

между 7 септември 1956 г. и 6 септември 2003 година. 
В колона 21 „възраст 65+“ се записва броят на лицата, родени 

преди 7 септември 1956 година. 

   
  

 
В колона 22 „Временно присъстващи лица“ се записва броят на 

преброените временно присъстващи лица с хартиена преброителна карта 
(Въпрос Д5 от преброителната карта). 

Номерът на жилището в рамките на сградата, записан в колона 11, не 
трябва да се бърка с Апартамент/Друг обект №, записан в колона 8.

Сборът от колони 17 и 18 трябва да е равен на броя на лицата,
записани в колона 16 „Общо“.

Сборът от колони 19, 20 и 21 трябва да е равен на броя на лицата,
записани в колона 16 „Общо“.

 

В колона 23 „Код от е-преброяване“ се записват кодовете от 
електронното преброяване, предоставени от лицата в съответното 
жилище, ако са се преброили по интернет. 

В колона 24 „Карти М“ се записва броят на попълнените анкетни 
карти от изследване „Миграция и миграционно поведение на 
населението“, в случай че има проведено такова изследване. Ако няма, се 
записва тире. 

В колона 25 „Карти Р“ се записва броят на попълнените анкетни 
карти от изследване „Раждаемост и репродуктивно поведение на 
населението“, в случай че има проведено такова изследване. Ако няма, се 
записва тире. 

В колона 26 „Откази“ се попълва броят на отказалите лица. Ако 
няма, се записва тире.  В случай че броят не може да се установи, се 
записва „1“. 

2. Специфични случаи при попълване на данните 
Лятна кухня 

Когато в едно дворно място има къща и лятна кухня, която е 
отделна постройка, и те се ползват от едно домакинство, и двете сгради се 
номерират последователно в колона 10, като първо се номерира къщата, а 
след нея - лятната кухня.  

В реда за лятна кухня, в колона 11 се записва „000“, в колона 13 
се записва „1“, a в колони от 14 до 26 вкл. се записва тире. 

Сграда в два или повече преброителни участъка 

В случай че една сграда е разделена в два или повече ПУ, раздел 
„Сграда“ от преброителната карта се попълва само от един преброител, в 
чийто участък попада първият вход на сградата. 

Всички жилища в тази жилищна сграда, независимо че са в 
различни ПУ, трябва имат попълнен един и същ номер сграда в колона 
10. 

Номерацията на жилищата в колона 11 започва от 1 
последователно до изчерпването им в рамките на цялата сграда, 
започвайки от първия вход на сградата. 

 

 

 
 

Задача на контрольора е да осигури синхронизиране на номерацията 
в колони 10 и 11 между преброителите в съответните участъци. Целта 
е всички жилища на разделената в няколко ПУ сграда да носят един и 
същ номер за сграда и последователна номерация на жилищата.
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жилище (обитавано или необитавано) в жилищната сграда (отговори от 1 
до 6 на Въпрос С1). В останалите редове за жилища в тази сграда се 
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преди 7 септември 1956 година. 
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населението“, в случай че има проведено такова изследване. Ако няма - се 
записва тире. 
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различни ПУ, трябва имат попълнен един и същ номер сграда в колона 
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последователно до изчерпването им в рамките на цялата сграда, 
започвайки от първия вход на сградата. 
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Съборена или полуразрушена сграда 
Когато сградата в обр. ПНЖ-2 е жилищна, но към момента на 

преброяването на посоченото в схемата местоположение има празно 
дворно място, съборена, полуразрушена и т.н., за всеки ред в ПНЖ-2 на 
тази сграда в колона 2 се слага маркер „Х“, в колона 9 се записва „празно 
дворно място“, „разрушена“, „съборена“ или друго подходящо обяснение, 
а в колони от 10 до 26 се записва тире. 

 

 

Жилищна сграда, преустроена за нежилищни цели 
Когато в обр. ПНЖ-2 жилищна сграда, която към момента на 

преброяването е изцяло пригодена/преустроена за нежилищни цели (няма 
нито едно жилище) като например за офиси, ресторант и т.н. - в колона 2 
се слага маркер „Х“, в колона 9 се записва офис, ресторант и т.н., а в 
колони от 10 до 26 се записва тире. 

Жилище за нежилищни цели 
Когато жилището в обр. ПНЖ-2 се използва за нежилищни цели 

(кантора, ателие, лекарски кабинет и др.), в колона 2 се слага маркер „Х“, 
в колона 9 се записва „офис“ или целта, за която се използва жилището, a 
в колони от 10 до 26 се записва тире. 

Примитивно и подвижно жилище 
При установяване на примитивно или подвижно жилище, в което 

пребивават лица и липсва в списъка и схемата, жилището се дописва в 
ПНЖ-2. В схемата на ПУ се отбелязва точното местоположение на 
жилището, като се номерира със следващ пореден номер на обект в 
схемата и същият номер се записва в колона 1. В колона 9 се записва 
видът на примитивното жилище („колиба“, „фургон“, „барака“ и т.н.), в 
колона 10 се записва „000“, в колона 11 се записва пореден номер, 
започващ от 1, в колоните 12 и 13 се записва тире, в колона 14 се записва 
„1“, а останалите колони се попълват съгласно преброителната карта.   

 

 

Лице без дом 
При преброяване на лице без дом в схемата на ПУ се отбелязва 

точното местоположение, на което лицето е преброено от преброителя. 
Добавя се нов обект в схемата със следващ пореден номер и същият номер 
се записва в колона 1 на ПНЖ-2. В колона 9 се записва „лице без дом“, в 
колони 10 и 11 се записва „000“, в колони 12, 13 и 14 се записва тире, а 
останалите колони се попълват съгласно преброителната карта.   

Преброени по интернет 
Ако лицата в преброяваното жилище са се преброили по интернет, 

преброителят трябва да поиска код от е-преброяване, генериран от 
системата на преброяването и да го впише в колона 23. В колони от 12 до 
22 се записва тире, а останалите колони се попълват според общите 
инструкции. Ако жилището е първо в сградата, то в колони 12 или 13 
се записва „1“. 

Когато в една сграда всички лица и жилища са преброени по 
интернет в колони 12 или 13 се записва „1“ само за първото жилище, в 
колона 23 се записват получените е-кодове, а в останалите колони се 
записва тире. 

 
Когато в жилището има лица, преброени с преброителна карта, и 
лица, преброили се електронно по интернет, то в колони от 16 до 
22 се попълват само данните от хартиената преброителна карта, а 
кодовете от е-преброяване се вписват в колона 23. 

 

3. Попълване на сумарните редове 
Обобщени резултати се пресмятат за колони от 13 до 26, като се 

сумират стойностите за съответната колона. За колона 23 „Код от е-
преброяване“ в сумарния ред се записва общият брой на събраните 
кодове. 

В ред „Сума за пренос“ се записва сумата от всички попълнени на 
съответната страница стойности и стойността, записана в ред „Пренос“ в 
началото на страницата: 

„Сума за пренос“ = „Пренос“ + сума от текущата страница.  

В ред „Пренос“ в колони от 13 до 26 вкл. се преписват записаните 
стойности от ред „Сума за пренос“ от предходната страница: 

„Пренос“ = „Сума за пренос“ от предходната страница. 

В ред „Сумарен ред“ в колони от 13 до 26 вкл. се попълва 
крайният сбор. Това е сборът на стойността от ред „Пренос“ от последната 
страница и стойностите от редовете на тази страница: 

„Сумарен ред“ = „Пренос“ + сума от последната страница. 
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4. Попълване на удостоверителната част 
В края на документ ПНЖ-2 преброителят записва в определените 

полета номера на служебната си карта, име и фамилия и се подписва на 
посоченото място. С подписа си преброителят удостоверява, че е 
проверил и подготвил преброителните материали съгласно инструкциите 
и ги предава на контрольора. 

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ПРЕБРОИТЕЛЯ ОТ 
КОНТРОЛЬОРА 

 
Контрольорът извършва проверка на предадените от 

преброителя материали: 
  
 Проверява за липсващи материали от комплекта на преброителя 

и дали преброителните карти в кутиите са подредени в съответствие с 
изискванията.  

 Извършва оглед за допуснати грешки и неясно записана 
информация в обр. ПНЖ-2 и схемата на ПУ. 

 Проверява дали за броя отчетени сгради, жилища, лица, 
временно присъстващи лица, Карти М и Карти Р в ПНЖ-2 има 
съответните попълнени преброителни карти. 

 Проверява попълните резултати („общо преброени“ в колони 
от 13 до 26) по редове, които преброителят е пренесъл от преброителните 
карти в обр. ПНЖ-2.  

 Проверява дали добавените обекти в колона 1 на обр. ПНЖ-2 
са отбелязани и на схемата на преброителния участък.  

 Проверява дали в преброителните карти са записани всички 
необходими данни за сградите, жилищата и лицата.  

 

 

Контрольорът, след като се е убедил в доброто качество на 
документите, получени от преброителя, записва номера на служебна си 
карта, име и фамилия и се подписва на посоченото място в ПНЖ-2. 
Контрольорът попълва приемно-предавателен протокол, с което 
удостоверява, че преброителят е изпълнил своите задължения и приема 
работата му. 

 

За всички установени грешки контрольорът връща обратно 
преброителните материали на преброителя до тяхното отстраняване, 
включително и за нови посещения по домовете (ако периодът на 
преброяването не е приключил). 

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПНЖ-3 
В заглавната част на обр. ПНЖ-3 е предоставена информация за 

административно-териториалната принадлежност на контролния район: 
 Област: име и код на областта; 
 Община: име и код на общината; 
 Населено място: име и код по ЕКАТТЕ на населеното място; 
 Район: име на административния район и код; 
 Контролен район (КР) №: код на контролния район. 

Основната таблица в обр. ПНЖ-3 съдържа следните колони: 
 
Колона Описание 

1 - Пореден номер на реда в таблицата; 
2 - № на ПУ - номер на преброителния участък; 
3 - Име, презиме и фамилия на преброителя; 
4 - Служебна карта № на преброителя; 
5 - Брой жилищни сгради; 
6 - Брой жилища/жилищни единици; 
7 - Брой домакинства; 
8 - Брой обичайно живеещи лица - общо; 
9 - Брой обичайно живеещи лица - мъже; 

10 - Брой обичайно живеещи лица - жени; 
11 - Брой обичайно живеещи лица на възраст от 0 до 17 години 

включително; 
12 - Брой обичайно живеещи лица на възраст от 18 до 64 

години включително; 
13 - Брой обичайно живеещи лица на възраст 65 и повече 

навършени години; 
14 - Брой временно присъстващи лица; 
15 - Брой кодове от е-преброяване; 
16 - Брой попълнени Карти М; 
17 - Брой попълнени Карти Р; 
18 - Откази (констатирани откази на лица да участват в 

преброяването). 
 
Финалната част на таблица ПНЖ-3 съдържа следните полета за 
попълване: 
 

 Служебна карта № на контрольора 
 Име и фамилия на контрольора 
 Подпис на контрольора 
 Име и фамилия на представител на общинската преброителна 
комисия или възложителя 
 Подпис на представител на общинската преброителна комисия или 

 
 Указания. 

възложителя 
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4. Попълване на удостоверителната част 
В края на документ ПНЖ-2 преброителят записва в определените 

полета номера на служебната си карта, име и фамилия и се подписва на 
посоченото място. С подписа си преброителят удостоверява, че е 
проверил и подготвил преброителните материали съгласно инструкциите 
и ги предава на контрольора. 

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ПРЕБРОИТЕЛЯ ОТ 
КОНТРОЛЬОРА 

 
Контрольорът извършва проверка на предадените от 

преброителя материали: 
  
 Проверява за липсващи материали от комплекта на преброителя 

и дали преброителните карти в кутиите са подредени в съответствие с 
изискванията.  

 Извършва оглед за допуснати грешки и неясно записана 
информация в обр. ПНЖ-2 и схемата на ПУ. 

 Проверява дали за броя отчетени сгради, жилища, лица, 
временно присъстващи лица, Карти М и Карти Р в ПНЖ-2 има 
съответните попълнени преброителни карти. 

 Проверява попълните резултати („общо преброени“ в колони 
от 13 до 26) по редове, които преброителят е пренесъл от преброителните 
карти в обр. ПНЖ-2.  

 Проверява дали добавените обекти в колона 1 на обр. ПНЖ-2 
са отбелязани и на схемата на преброителния участък.  

 Проверява дали в преброителните карти са записани всички 
необходими данни за сградите, жилищата и лицата.  

 

 

Контрольорът, след като се е убедил в доброто качество на 
документите, получени от преброителя, записва номера на служебна си 
карта, име и фамилия и се подписва на посоченото място в ПНЖ-2. 
Контрольорът попълва приемно-предавателен протокол, с което 
удостоверява, че преброителят е изпълнил своите задължения и приема 
работата му. 

 

За всички установени грешки контрольорът връща обратно 
преброителните материали на преброителя до тяхното отстраняване, 
включително и за нови посещения по домовете (ако периодът на 
преброяването не е приключил). 

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПНЖ-3 
В заглавната част на обр. ПНЖ-3 е предоставена информация за 

административно-териториалната принадлежност на контролния район: 
 Област: име и код на областта; 
 Община: име и код на общината; 
 Населено място: име и код по ЕКАТТЕ на населеното място; 
 Район: име на административния район и код; 
 Контролен район (КР) №: код на контролния район. 

Основната таблица в обр. ПНЖ-3 съдържа следните колони: 
 
Колона Описание 

1 - Пореден номер на реда в таблицата; 
2 - № на ПУ - номер на преброителния участък; 
3 - Име, презиме и фамилия на преброителя; 
4 - Служебна карта № на преброителя; 
5 - Брой жилищни сгради; 
6 - Брой жилища/жилищни единици; 
7 - Брой домакинства; 
8 - Брой обичайно живеещи лица - общо; 
9 - Брой обичайно живеещи лица - мъже; 

10 - Брой обичайно живеещи лица - жени; 
11 - Брой обичайно живеещи лица на възраст от 0 до 17 години 

включително; 
12 - Брой обичайно живеещи лица на възраст от 18 до 64 

години включително; 
13 - Брой обичайно живеещи лица на възраст 65 и повече 

навършени години; 
14 - Брой временно присъстващи лица; 
15 - Брой кодове от е-преброяване; 
16 - Брой попълнени Карти М; 
17 - Брой попълнени Карти Р; 
18 - Откази (констатирани откази на лица да участват в 

преброяването). 
 
Финалната част на таблица ПНЖ-3 съдържа следните полета за 
попълване: 
 

 Служебна карта № на контрольора;
 Име и фамилия на контрольора; 
 Подпис на контрольора; 
 Име и фамилия на представител на общинската преброителна 
комисия или възложителя; 
 Подпис на представител на общинската преброителна комисия или 

 
 Указания. 

възложителя; 
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VII. ПОПЪЛВАНЕ НА ПНЖ-3  
 

След приключване на проверката на преброителните материали и 
приемането на работата на преброителите, контрольорът попълва обр. 
ПНЖ-3 в два екземпляра. 

 
Колона 1 „Пореден номер“ е предварително попълнена с пореден 

номер на реда в таблицата. 
 
Колона 2 „№ на ПУ“ попълва се номерът на ПУ в рамките на 

контролния район. 
 
Колона 3 „Име, презиме и фамилия“ - попълват се име, презиме и 

фамилия на преброителя за съответния участък.  
 
Колона 4 „Служебна карта №“ попълва се номерът на служебната 

карта (баджа) на преброителя. 
 
Колони от 5 до 18 - в тези колони контрольорът пренася 

съответните данни от ред „Сумарен ред“ на обр. ПНЖ-2 за всеки 
преброителен участък в контролния район. На сумарния ред се изчисляват 
сумите за всяка колона и се засичат общите резултати за контролния 
район.  
 
Преброителен участък с повече от един преброител 

В случаите, когато преброяването в един ПУ е извършено от 
повече от един преброител, контрольорът следва да запише на отделни 
редове информацията, получена от всеки един от тях. 

При необходимост да бъде заменен преброител (обективна 
причина, отказ на преброител) преброителят предава на контрольора 
всички попълнени до момента преброителни материали и се съставя 
приемно-предавателен протокол за приемане на извършената до момента 
работа на преброителя от контрольора. Контрольорът предава 
преброителните материали на друг, определен от възложителя 
преброител, който трябва да продължи преброяването в преброителния 
участък и да попълни/допълни ПНЖ-2. Въз основа на приемно-
предавателния протокол контрольорът попълва в ПНЖ-3 информацията за 
отказалия се преброител. 

 

 
В срок до 15 октомври 2021 г. контрольорът предава всички 
преброителни материали и ПНЖ-3 с приемно-предавателен протокол 
на представителя на общинската преброителна комисия.
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