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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 1 

Днес 18 юни 2020 г. от 11:00 часа в пресцентъра на Областна администрация 

– Търговище се проведе първото заседание на Областната преброителна комисия в 

област Търговище, назначена със Заповед №РД-05-431/09.06.2020 г. на 

Председателя на Национален статистически институт.  

На заседанието присъстваха всички членове на Комисията, посочени в 

присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол. 

На заседанието присъства и Ст. комисар Николай Ненков – Директор на ОД на 

МВР – Търговище.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1.  Откриване на заседанието. 

Председател на Областната преброителна комисия 

2. Приемане на дневния ред на заседанието. 

Секретар на Областната преброителна комисия 

3. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областната 

преброителна комисия. 

Секретар на Областната преброителна комисия 

4. Приемане на организационен план за дейностите на територията на област 

Търговище до края на Преброяване 2021 година.  

Секретар на Областната преброителна комисия 

5. Обсъждане на възможностите за поставяне на информационни и рекламни 

материали: 

5.1. Сайт на областна администрация – публикуване на банери и реклами; 

5.2. Други предложения от областната администрация и териториалните звена 

на централната администрация. 

Секретар на Областната преброителна комисия 

6. Обсъждане на предстоящите дейности, свързани с предварителния обход: 

6.1. Етапи и организация; 

6.2. Съдействие на Общинските преброителни комисии при провеждане на 

обхода. 

Секретар на Областната преброителна комисия 

7. Други.  

 

По т. 1 от дневния ред: 

Заседанието бе председателствено от г-н Панайот Димитров – Заместник 

областен управител на област Търговище и Председател на Областната 

преброителна комисия /ОПК/ в област Търговище, който откри заседанието на 

комисията.  

Преди пристъпване към дневния ред на заседанието г-н Димитров приветства 

присъстващите на първото заседание на ОПК, като пожела на членовете на 

Комисията ползотворна и успешна работа.  

 

По т. 2 от дневния ред: 
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Г-н Димитров предложи и единодушно беше приет с 7 гласа «ЗА», следния 

предварително изпратен с писмо-покана изх. №РД-29-57-13/15.06.2020 г. дневен 

ред. 

 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Председател на ОПК, даде думата на Секретаря на Областната преброителна 

комисия.  

Г-жа Юлияна Митева - Началник на Отдел „Статистически изследвания“ – 

Търговище, Териториално статистическо бюро – Североизток и Секретар на 

Областната преброителна комисия, запозна присъстващите подробно с етапите през 

които ще премине преброяването на населението, изискванията за регистраторите и 

техните задължения.  

Етапа на предварителният обход, който се провежда не по-късно от 4 месеца 

преди критичния момент на преброяването е за постигане на следните цели: 

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички 

единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова 

кадастрална карта. 

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, 

обект на преброяването.  

3. Всяка сграда освен административен адрес да придобие и адрес от 

географски координати. При предварителния обход ще се събират точните 

географски координати на жилищните сгради. 

След приключването на предварителния обход НСИ съставя преброителните 

списъци и извършва районирането на територията на Република България на 

контролни райони и преброителни участъци съгласно предварително утвърдена 

методология.  

 

По т. 3 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Председател на ОПК предложи и единодушно беше приет с 7 гласа «ЗА» 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Областната преброителна комисия в област Търговище приема Правилник за 

дейността на Областната преброителна комисия.  
 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Председател на ОПК предложи и единодушно беше приет с 7 гласа «ЗА» 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Областната преброителна комисия в област Търговище приема Приемане на 

организационен план за дейностите на територията на област Търговище до края на 

Преброяване 2021 година. 

 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Комисията обсъди възможностите за поставяне на информационни и рекламни 

материали.  

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Председател на ОПК, информира присъстващите, че Областна администрация – 

област Търговище ще създаде на своя официален сайт секция «Преброяване 2021» 

на която ще се качват важни съобщения за процеса на проброяването и адрес за 

контакт с Областната преброителна комисия в област Търговище.  

Отделно г-жа Митева, уведоми присъстващите, че при получаване на 

рекламни материали и плакати, същите ще бъдат предоставени за разпространение 

от институциите, които да ги поставят на входовете на техните административни 

сгради.  
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По т. 6 от дневния ред: 

Комисията обсъди и предстоящите дейности, свързани с предварителния 

обход, като етапите и организация. 

Отделно всеки от членовете обеща, че като представител на своята 

институция, ще указва необходимото съдействие за Преброяване 2021 година. 

 

 

По т. 7 от дневния ред: 

Г-н Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище и 

Председател на ОПК, даде думата на членовете за предложения и питания, във 

връзка с работата на Комисията. 

 

Присъстващите членове не отправиха такива запитвания.  

 

След изчерпване на дневния ред, в 12:00 ч. г-н Панайот Димитров закри 

заседанието на Комисията. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                / П. / 

  ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

 

 

       СЕКРЕТАР:                / П. / 

                             ЮЛИЯНА МИТЕВА 


