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Относно: Про.�tя110 в критичния .\10.11е11т и периоди на прове.жди11е 11а Пребронваие 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Бих искал да Ви информирам. че с Решение No 61 от 21.01.2021 r. на Министерския съвет е 
определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021, както следва: 

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0,00 чаеа ва 7 септемвр11 
2021 г. и ще примючи в :Z0,00 чаеа на 3 октомври 2021 г., като: 

✓ преброяването чрез r1Опълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет
от 0,00 часа на 7 септември 2021 r. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;

✓ преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се
извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 r. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 r.
Решението на Министерския съвет е взето на основание чл.З. ал.4 от Закона за изменение и

допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България ·през 
2021 г. и във връ1ка с продължаващата епидемиолоrична обстановка в страната. 

Необходимо е всички, подали заявления за преброители. контрольори и придружители да 
бъдат информирани 1а промяната в датата на преброяването. Предвид дългия период от време до 7 
септември ще се наложи да бъде направена кампания 1а потвърждаване на участието в 
преброяването на лицата. подали заявления, както и набиране на нови в случай на необходимост. 

Допълнително ще получите новия график на деiiностите, съобра1ен с новите дати. 

Надявам се пототвориата ни съвместна работа и сътрудничество да продължат и 1а напред. 

С уважен11е, 

СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, С1 Пред�едател на ВСИ

1038 София, България, yn . • п. Воnов Nt 2, тел. 02/ В857 111, infQOnsl.bg 


