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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ,
В отговор на Ваше писмо под горепосочения номер, приложено изпращам 

разработени от Министерство на здравеопазването Указания за провеждане на 

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в 

условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19.

За допълнителна информация може да се обръщате към д-р Кремена Пармакова, 

началник на отдел „Надзор на заразните болести“, дирекция „Опазване на общественото 

здраве и здравен контрол“ на тел.: 02/9301210 или електронна поща:

kparmakova@,mh. government.bg.

Приложение: Указанията за провеждане на Преброяване на населението и 

жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна 

епидемична обстановка, свързана с COVID-19 -  1 екземпляр, 4 стр.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена 

извънредна епидемична обстановка, свързана с COV1D-19

Указанията за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в 

Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка, свързана с COVID-19, са разработени в съответствие с въведените основни 

противоепидемични мерки в страната. Взаимстван е и опита от провеждането на изборите 

за народни представители в страната през 2021 г.

С въведените мерки се цели да се намали взаимодействието между гражданите и по 

този начин, при евентуално наличие на заразени лица, да се защити здравето на участниците 

в преброяването, а впоследствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло, 

и да се ограничи разпространението на COVID-19, в контекста на подема на нова 

пандемична вълна и появата и разпространението на варианти на SARS-CoV-2.

От ключово значение за постигане на целите е спазването на следните 

противоепидемични мерки на всеки един от етапите на Преброяване 2021:

Етап I: Обучения за преброители и контрольори -  от 17 август до 03 септември 2021 г.

1. При възможност обучението на лицата, които ще участват в преброяването следва 

да се извърши дистанционно, поне в населените места с осигурен достъп до интернет'.

2. За лица, определени за преброители и контрольори и поставени под домашна 

изолация, като потвърдени случаи или под карантина, като пристигнали от държава 

от рискова зона или като контактни на потвърден случай на COVID-19 към времето 

на обученията следва да се осигури възможност за дистанционно обучение.

3. В случай, че обучения се провеждат присъствено, същите следва да се провеждат на 

малки групи с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., при 

използване на не повече от 50% от капацитета на помещението; задължително носене 

на защитна маска за лице; хигиена на ръцете; редовно проветряване на помещенията 

и дезинфекция на повърхностите.
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4. При провеждане на обученията не трябва да се допускат лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба 

на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или с други симптоми на 

инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.).

5. При присъствено провеждане на обученията, препоръчваме поставяне на видни 

места на информационни табла и др. относно правилата за достъп, където се 

провеждат обученията и мерките, които следва да се спазват, регулиране на потока и 

броя на лицата, които пристигат и напускат обученията, определяне на входове и 

изходи за обученията. По възможност, продължителността на обученията следва да 

се сведе до необходимия времеви минимум.

6. Препоръчително е преброителите и контрольорите да бъдат ваксинирани с пълен 

ваксинационен курс срещу COVID-19 като към периода на преброяване да са 

преминали поне 2 седмици ог поставяне на последната доза, като при необходимост 

за съдействие може да се обърнат към регионалната здравна инспекция по 

местоживеене.

Етап II: Преброяване чрез посещения в домакинствата - от 18 септември до 03 октомври 

2021 г.:

1. Преброители и контрольори с прояви на осчри респираторни болести или с 

повишена телесна температура в деня на преброяването не трябва да се допускат да 

извършват преброяване на домакинствата.

2. Задължително е носенето на защитна маска за лице, покриваща устата и носа, от 

преброителите по време на преброяването при посещения в домакинствата. 

Препоръчва се използването на защитни маски клас KN95 с оглед осигуряване на 

по-добра защита. Маските се предоставят на преброителите в деня преди началото 

на преброяването с инструкции за правилно използване, максимално време за 

употреба и начин за почистване/дезинфекциране при възможност, ако те са за 

многократна употреба. При нарушаване целостта на маската същата се сменя.

3. Лицата в домакинствата, които осъществяват контакт с преброител следва също да 

носят защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

4. По време на фактическото преброяване се спазва физическа дистанция от поне 1,5м. 

между преброителите и лицата от домакинството, като при възможност



преброяването се извършва на открито или в по-широки закрити пространства при 

осигурено проветряване.
5. Преброителите ограничават до минимум директните контакти (ръкостискане, др.) с 

лицата в домакинството. След осъществен контакт се провежда дезинфекция на 

ръцете или измиване с топла вода и сапун.
6. При допир до чужди предмети и повърхности се препоръчва обтриване на ръцете 

на преброителите с дезинфектант за ръце или цзмиване с топла вода и сапун. Не се 

препоръчва и трябва да се избягва докосване на лицето с недезинфекцирани/немити 

ръце.

7. Ако по време на преброяването преброител прояви симптоми на остро 

респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване 

(повръщане, диария, главоболие и др.) същият следва да преустанови 

изпълняването на своите задължения и да се самоизолира в дома си, при 

възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва използването на градския 

транспорт. След това лицето следва да се консултира с лекар относно 

здравословното си състояние.

8. При възможност, препоръчваме да се намали броя на посещенията в домакинствата, 

които са попълнили електронна преброителна карта с оглед намаляване на 

контактите и потенциалния риск от заразяване, както на преброителите, така и на 

лицата в домакинствата.

Етап III: Предаване на преброителните материали от преброители и контрольори -  от 04 до 
15 октомври 2021 г.:

1. При предаване на материалите лицата трябва да носят защитна маска за лице, 

покриваща устата и носа и да поддържат разстояние от поне 1,5 м. помежду си.

2. Предаването на преброителните материали следва да е по график, с цел недопускане 

струпване на лица. При възможност, и ако е налице законова възможност, следва да 

се обмисли предаване на материалите по поща или по електронен път.

3. В помещенията, в които се предават материалите следва да се извършва редовно 

проветряване за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата/помещението, в 

която се извършва преброяване и предаване на бюлетините, не позволява отваряне

на прозорците, то общообменните климатично - вентилационни инсталации трябва
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да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията, 

на сравнително чести периоди, и да изтеглят замърсения въздух от помещенията. 

Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват 

смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.

4. След приключване на предаването на преброителните материали, помещенията се 

проветряват и почистват/дезинфекцират.

4


