ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕРОИЗТОК
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВАРНА“

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД
В периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година в България ще се проведе 18-ото
Преброяване на населението и жилищния фонд. То се реализира в изпълнение на Закона за
преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., 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.
В съответствие с приетите Закон и Програма на преброяването на населението и жилищния
фонд през 2021 г. в периода от 20 юли до 15 септември Националния статистически институт
(НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, стартира предварителен обход на
територията на страната и в частност на област Варна.
Целта на предварителния обход е да се осигури цифрова информация за местоположението
на единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта,
както и актуална адресна информация за единиците, обект на преброяването.
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.).
На територията на област Варна дейността ще се извършва от преминали предварително
одобрение и обучение 180 регистратора, които посредством мобилни устройства ще събират и
актуализират информацията на терен чрез обхождане в населените места.
Работата на регистраторите не изисква посещение на жилищата и имотите на гражданите.
Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на
НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и
от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални
нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и
планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне
процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от
актуална и налична на терен адресна информация в страната.
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 km2 съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията.
Повече информация можете да намерите на www.census2021.bg.
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