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ИНСТРУКЦИЯ 

за събиране и отчитане на кодовете от електронното преброяване 

 

 

I. Обща информация за уникалния преброителен код (УПК) 

Кодът от е-преброяването съдържа точно 15 цифри и е структуриран по следния начин: 

9 позиции за пълния код на преброителния участък (КРПУ №), 4 позиции за поредния 

номер на попълнения електронен въпросник в рамките на преброителния участък, 2 

позиции за броя на лицата, преброени с въпросника. 

Пример: 

Код на       

общината 

Контролен    

район 

Преброителен 

участък 

Пореден 

номер 

Брой              

лица 

2246 2401 2 0001 04 

 

 

Кодът 224624012000104, генериран от системата за е-преброяване, означава, че: 

 4 лица са се преброили електронно в едно жилище; 

 адресът, който са попълнили в електронната преброителна карта, попада в 

преброителен участък КРПУ № 2246-2401-2 (Столична община 2246, контролен 

район 2401, участък 2); 

 електронната преброителна карта е попълнена първа поред в рамките на този 

преброителен участък. 

Генерираните от системата УПК в периода 7 – 17 септември, ще бъдат предоставени от 

Централно управление на Отделите статистически изследвания (ОСИ). ОСИ 

организират предоставянето на контрольорите списъците с УПК, разпределени по 

контролни райони и преброителни участъци. Контрольорите предоставят списъците с 

УПК на преброителите. 

Генерираните от системата УПК в периода 18 – 30 септември ще бъдат предоставени 

след изтичане на този период. 

II. Задачи на преброителя 

КРПУ № 



Преброителят трябва да обходи всички обекти/жилищни сгради и жилищни единици, 

описани в обр. ПНЖ-2 и схемата на преброителния участък. 

Преброителят трябва да провери за всеки обект/жилищна сграда и жилищна единица, 

описани в обр. ПНЖ-2, дали има УПК в предоставения му списък. Да се увери на място 

дали УПК се отнася точно за тази жилищна единица и да го запише в колона 23 на обр. 

ПНЖ-2, след приключване на преброяването на участъка. 

Ако в процеса на преброяване се установи, че електронно преброени лица са пропуснали 

да преброят членове на техните домакинства, преброителят попълва хартиена 

преброителна карта за пропуснатото/тите лица. Преброителят попълва адресната част на 

преброителната карта и информацията за лицата в раздел „Население“. В раздел 

„Домакинство“ преброителят трябва да запише трите имена, идентификатора на лицето 

и отношението на пропуснатото лице към поне едно от преброените електронно лица. 

Например: Ако родителите са забравили да преброят електронно детето си (Иван), за 

детето се попълва хартиена преброителна карта, като в раздел „Домакинство“ се записват 

трите имена, идентификаторът на детето и че Иван е син на Ирина (майката); 

Ако в жилището живеят две или повече едночленни домакинства (например 

съквартиранти или студенти в общежитие) и не всички са се преброили електронно, 

преброителят попълва хартиена преброителна карта за непреброените електронно. В 

картата се попълват раздели „Адрес“, „Домакинство“ и „Население“. В този случай не се 

попълва раздел „Жилище“. 

Ако в процеса на преброяване се установи, че електронно преброени лица искат да 

направят някаква корекция в попълнените от тях данни, преброителят записва 

информация за корекцията в колона 9 на обр. ПНЖ-2. 

Ако лицата в жилището не са се преброили електронно до момента на посещението, 

но твърдят че ще го направят, преброителят ги информира, че срокът за 

електронно преброяване изтича в 24:00 часа на 30 септември, и че след изтичане на 

този срок подлежат на преброяване с хартиена преброителна карта. В този случай 

преброителят може, ако желае, да остави телефон за връзка, на който лицата да му 

предоставят своя УПК. 

Ако в сградата има само едно жилище и лицата в него са се преброили електронно, 

преброителят трябва да преброи сградата. 

III. Записване на УПК в обр. ПНЖ-2 

Преброителят обхожда всички жилища в преброителния участък и в зависимост от 

списъка на електронно преброените в участъка, преброява останалите жилищни единици 

обект на преброяване. 

В случай че преброяваното лице твърди, че не е получило УПК или не може да го 

предостави, защото го е загубило или по други причини, преброителят следва да поиска 

имейла, с който е направена регистрацията, за да се направи проверка. Преброителят 

предава информацията на контрольора си, който се свързва с представителя на ТСБ/ОСИ 

в Общинската преброителна комисия за потвърждение, че на този адрес има електронно 

преброени лица. При наличие на електронен запис в системата контрольорът предава на 

преброителя УПК, за да го впише в ПНЖ-2. При липса на електронен запис за това 

жилище и лицата в него, те подлежат на преброяване с хартиена преброителна карта. 

При отказ на лицата се стартира процедурата по чл. 47 от ЗПНЖФ 2021. 

В случай че преброяваното лице предостави код, който липсва в списъка на преброителя: 



1.1. При установено съвпадение на първите девет цифри от кода и № КРПУ от обр. ПНЖ-

2 преброителят приема кода и го записва в колона 23 на обр. ПНЖ-2. 

1.2. При установено несъвпадение на някои от първите девет цифри от кода и № КРПУ 

от обр. ПНЖ-2 преброителят трябва да информира лицата, че адресът, посочен по време 

на електронното преброяване, не отговаря на адреса, на който са намерени по време на 

посещението. 

 При разлика само в номера на преброителния участък (9-а цифра от № КРПУ)  

преброителят записва кода в колона № 23 на ПНЖ-2; 

 При разлика в кода на общината и номера на контролния район (1-а до 8-а цифра 

от № КРПУ) преброителят уточнява дали с този код са преброени точно това 

жилище и лицата, които обичайно живеят в него;  

- при потвърждение преброителят записва кода в колона 23 на обр. ПНЖ-2; 

- ако е преброено друго жилище, намиращо се на друг адрес, преброителят 

преброява жилището и лицата с хартиена преброителна карта. 

В случаите, когато за едно жилище в списъка има два или повече кода, преброителят ги 

записва в колона 23 на обр. ПНЖ-2 и в случай че не се събират в съответното поле, 

следващите кодове се записват на същия ред, но в колона 9, ако там няма записана 

допълнителна информация. Ако в колона 9 има записана информация, допълнителните 

кодове се записват отстрани или отдолу в празното поле на ПНЖ-2, като пред кода се 

отбелязва за кой ред (пореден № в ПНЖ-2) се отнасят и съответно се сумират в сумарния 

ред на обр. ПНЖ-2.  


