ПРОТОКОЛ № 1

Днес 01.07.2020 г. се проведе заседание на областната преброителна комисия за област
Монтана. На заседанието присъстваха всички членове на областната преброителна комисия.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Правилник за дейността на Областната преброителна комисия;
2. Обсъждане на дейностите свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните
места, сградите и жилищата.
При откриване на заседанието г-жа Димитрова акцентира върху значението на
Преброяването като най-мащабното и изчерпателно статистическо изследване в страната, което
се провежда на всеки 10 г.
Важно е да се отбележи, че преброяването в България през 2021 година ще бъде част от
предвидените преброявания на населението в Европейския съюз.
Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България
през 2021 г., процесът на преброяване ще се извърши на два етапа - от 0:00 часа на 22.01.2021 г.
до 24:00 часа на 31.01.2021 г. ще може да се попълва електронна преброителна карта, а
преброяването чрез посещение на домакинствата от преброител ще започне от 8:00 часа на
01.02.2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 15.02.2021 г.
На заседанието секретарят на комисията – г-жа Бойка Борисова запозна присъстващите с
организационния план по подготовката и провеждането на преброяването на населението.
Предвидени са още три заседания на областната комисия, които следва да бъдат проведени в
срокове до 20 ноември 2020 г., 15 януари и 10 март 2021 г. В срок до 20.03.2021 г. Комисията
следва да приеме докладите на Общинските преброителни комисии за проведеното преброяване
на териториите на съответните общини в областта и последващото им предаване в съответния
отдел на ТСБ. След това дейността на комисията се прекратява.
Секретарят на Областната преброителна комисия информира, че в срок до 15-ти
септември ще трябва да се проведе предварителен обход за актуализиране на наличната
информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. Обхода ще бъде
извършен от представители на общините, преминали специализирано обучение. За първи път в
историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни
устройства
На заседанието г-жа Стаменова – секретар на община Берковица сподели за проблемите,
свързани с набирането на регистратори за община Берковица.
Обсъдена бе и необходимостта от съдействие при необходимост на регистраторите от
представители на МВР.

След проведеното обсъждане комисията реши:
1. Приема Правилника за дейността областната преброителна комисия.
2. Да възложи

на общинските преброителни

комисии

съвместно с отдел

„Статистически изследвания-Монтана“ към ТСБ Северозапад да извършат
организация на предварителния обход на територията на съответните общини.
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