
      

П Р О Т О К О Л 
от първото заседание на Общинска преброителна комисия- 

община Малко Търново 

      
 
 
 Днес  29.10.2010 год. в гр. Малко Търново се проведе първото 

заседание на Общинска преброителна комисия – Малко Търново, 

назначена със Заповед № РД 07-598/31.08.2010 год. на Председателя на 

НСИ. На заседанието присъстваха г-н Илиян Янчев – Председател, г-жа 

Атанаска Кръстев – секретар и членовете: инж. Тонка Стоева, г-ца 

Мариана Чорукова, г-жа Елисавета Николова, г-жа Мария Янкова и г-жа 

Живка Келешева. 

Темата на заседането бе : Разглеждане на предстоящи задачи и 

изготвяне на план- график за дейността на Общинска преброителна 

комисия- община Малко Търново до края на 2010 год. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване на комисията с целите и задачите на Преброяване 

2011. 

2. Българската нормативна база на Преброяване 2011. 

  2.1. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в 

РБългария, приет на 15.05.2009 г. от Народното събрание 

  2.2. Програма на преброяването на населението и жилищния 

фонд в РБългария, приета на 23.06.2010 г. от Министерския съвет 

3. Органи за подготовка и провеждане на преброяване 2011. 

4. Райониране на населените места. 

5. Процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори  

 5.1. Необходими документи: 

  5.1.1. Заявление 

  5.1.2.  Европейски формат на автобиография 

 5. 2. Срокове за подаване на документи 

 5.3. Указания за подбор на преброители и контрольори 

 5.4. Цени/ ставки за заплащане на преброители и контрольори 

6. Етапи на обучение на преброители и анкетьори 

7. Изготвяне на план- график за дейността на Общинска 

преброителна комисия- община Малко Търново до края на 2010 год. 

8. Разни 

 

 По точките от дневния ред отношение взе г-жа Атанаска Кръстева – 

главен експерт в ТСБ Бургас, която подробно разясни на членовете на 

комисията целите и задачите на предстоящото преброяване и 

нормативната база, регламентираща преброяването на населението и 



жилищния фонд в Р България. Уточнени бяха всички процедурни въпроси, 

свързани с набирането на преброители и контрольори, подбора им от 

комисията, както и последващото им назначаване и обучение.  

 Комисията беше запозната и със съдържанието на Заповед №РД 07-

777/25.10.2010 год. на Председателя на НСИ, определяща цените и 

ставките за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по 

провеждане на преброяването. 

 След като приключи обсъждането на въпросите, касаещи 

нормативната база и организацията по набиране на контрольори и 

преброители и с цел създаване на необходимата организация за 

безпроблемно протичане на целия процес по преброяването комисията 

пристъпи към изготвяне на План-графика, който е неразделна част от 

настоящия протокол. За всяка от плануваните дейности бяха определени 

конкретни срокове и отговорници. 

 Поради изчерпване на дневния ред и липсващи допълнителни 

въпроси заседанието беше закрито. 

 

 

 
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ   

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
Председател:  :................................... 

                  /Илиян Янчев/ 

 

Секретар: ........................................... 

                       /Атанаска Кръстева/ 

 

Членове: 1 ..................................... 

            /Тонка Стоева/ 

 

    2...................................... 

        /Мариана Чорукова/ 

 

          3...................................... 

      /Елисавета Николова/ 

 

          4.....................................  

                        /Мария Янкова/  

 

          5.................................... 

               /Живка Келешева/ 
 

 

 

 



ПЛАН- ГРАФИК 
НА ДЕЙНОСТИТЕ ДО КРАЯ НА 2010 ГОД.  

НА ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ- ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
 

ЗАДАЧИ 
 

 

СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 

ОТГОВОРНИК ОТ 
ОБЩИНСКАТА 

ПРЕБРОИТЕЛНА 
КОМИСИЯ 

 
1. Провеждане на Първо заседание на 
Общинска преброителна комисия- 
община Малко Търново 

29.10.2010 г.  
Илиян Янчев 

Атанаска Кръстева 

 
2. Публикуване на прессъобщение в 
електронната страница на Общината 
или по местния радиовъзел за 
проведено Първо заседание на 
Общинска преброителна комисия- 
община Малко Търново 

02.11.2010  Тонка Стоева  

 
3. ТСБ- Бургас предоставя на Община 
Малко Търново преброителни 
списъци, съдържащи предварителна 
информация за сградите и жилищата 

 05.11.2010 г.   Атанаска Кръстева 

 
4. Актуализиране на районирането в 
населените места в Община Малко 
Търново 

26.11.2010 г.  Мариана Чорукова  

 
5. Актуализиране на адресите, 
дворните места и сградите, които се 
намират извън строителните граници 
на населените мяста - във вилни зони, 
зони за отдих и др. в Община Малко 
Търново 

26.11.2010 г.   Мариана Чорукова  

 
6. Приемане на документи на 
кандидати за преброители и 
контрольори за Община Малко 
Търново 

  10.11.2010 г. - 
10.12.2010 г. 

Елисавета Николова  

 
7. Публикуване на прессъобщение в 
електронната страница на Общината 
или по местния радиовъзел за 
набиране на кандидати за 
преброители и контрольори 

05.11.2010 г.  Тонка Стоева  

 
8. Стартиране на подрубрика  
„ Преброяване 2011” към 
електронната страница на общината  

08.11.2010 г.   Тонка Стоева  

 
9. Уведомяване на кметове и кметски 
намесници чрез писма или лични 
срещи за предстоящото преброяване 

30.11.2010   Тонка Стоева 

 
10. Уведомяване на директорите/ 
управителите на Общинска болница- 
Малко Търново и Дома за възрастни с 
психични разстройства - с. Заберново 
чрез писма или лични срещи за 
предстоящото преброяване 

 30.11.2010  Тонка Стоева 



 
11. Сортиране на входящите 
документи  на кандидатите  за 
преброители и контрольори за 
Община Малко Търново по населени 
места 

 09.12.2010 Елисавета Николова  

 
12. Публикуване на списък на всички 
кандидати за преброители и 
контрольори за Община Малко 
Търново с входящият им номер в 
електронната страница на Общината 

 10.12.2010 
Тонка Стоева 

Елисавета Николова  

 
13. Второ заседание на Общинска 
преброителна комисия- община Малко 
Търново; съставяне на списък с 
одобрените кандидатите  за 
преброители и контрольори; изготвяне 
на протокол от проведеното 
заседание 

10.12.2010 г.  Тонка Стоева  

 
14. Предоставяне на протокола от 
решението на Общинската 
преброителна комисия и документите 
на одобрените кандидати на 
директора на ТСБ- Бургас  

14.12.2010 г.    Атанаска Кръстева 

 
 

 

 

 


