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ОБЯВА 

 

От 15 септември започва набиране на преброители за предстоящото през януари 

и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. 

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в 

общината, в която искат да бъдат наети. 

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на 

(Преброяване 2021 - https://census2021.bg/ ) и в сайтовете на общините. 

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, 

включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да 

посещават домакинствата от техния преброителен участък. 

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. 

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. 

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на 

преброените лица, жилища и сгради. 

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното 

изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране 

на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. 

Целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно 

детайлизирана по административно-териториални и териториални единици 

информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще 

предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, 

образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други 

демографски, социално- икономически и етнокултурни признаци. 

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики 

на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на 

населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на 

широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се 

нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за 

вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни 

национални и регионални икономически и социални политики и политики по 

опазване на околната среда. 

Документи за изтегляне - (линк към документите) 
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