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Рег. № ОСК-11-284/1/       Препис! 

 

18.06.2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
 

от неприсъствено заседание  

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка на територията на цялата страна, 

заседанието на Областна преброителна комисия се проведе неприсъствено. 

Състав на комисията: 

Председател: Стилияна Тинчева – Заместник областен управител на област Габрово 

 

Секретар: Георги Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово“ при  

ТСБ – Север 

 

Членове: 

1. Полина Тихова – секретар на община Габрово 

2. Румяна Дъчева – секретар на община Севлиево 

3. Андрей Хайтов – началник сектор ООРТП при ОД на МВР – Габрово 

4. Елена Чакалова – ръководител ТЗ на ГРАО, община Габрово 

5. Антоанета Тотева – младши експерт „Административно обслужване“, Служба 

„Геодезия, Картография и Кадастър“ – Габрово 

6. Веселин Радков – главен секретар на Областна администрация – Габрово 
 

Заседанието се проведе неприсъствено (съгл. Чл. 8 от Правилника на ОПК 2021), със 

срок за постъпване на отговори до 14:00 часа на 18.06.2021 г. (петък), при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Актуализиране на организационния план на дейностите по подготовката и 

провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. на 

територията на Габровска област. 

 

2. Приемане за сведение на одобрените от общинските преброителни комисии списъци 

от лица за преброители, контрольори, придружители, резервни преброители и 

резервни контрольори, съгласно организационния план на дейностите по 

подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд 

през 2021 г. на територията на Габровска област.  

 

3. Разни 
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Членовете на Комисията се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок 

(до 14:00 часа на 18.06.2021 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на e-

mail адреса, определен за Преброяване на населението на територията на Област Габрово -  

prebrojvane2021@gb.government.bg. 

 

 

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет със 7 гласа ,,ЗА”. 

 

 

По т.1. Актуализиране на организационния план на дейностите по подготовката и 

провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. на 

територията на Габровска област. 

Секретаря на комисията  предложи проект на актуализиран организационен план на 

дейностите по подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния 

фонд през 2021 г. на територията на Габровска област. 

 

Предложение от г-жа Румяна Дъчева, секретар на Община Севлиево: „Предлагам  за 

по-добро изпълнение на дейността: "Общинските преброителни комисии осъществяват 

контакт с ръководителите/директорите/управителите на заведения, институции или др. 

с особен статут на преброяване - срок 14-23 юли 2021 г." да бъде изготвено писмо с 

унифициран текст от колегите от НСИ  до горепосочените лица по списък за всяка една от 

общините. 

 

 

По т.2. Приемане за сведение на одобрените от Общински преброителни комисии 

списъци от лица за преброители, контрольори, придружители, резервни преброители 

и резервни контрольори, съгласно организационния план на дейностите по 

подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд 

през 2021 г. на територията на Габровска област.   

Списъка е формиран на база одобрените списъци от общинските преброителни 

комисии на общините на територията на област Габрово (списъка на одобрените лица се 

съхранява в Областна администрация – Габрово и всеки от членовете можеше да се запознае 

с него на място до 13:00 часа на 18.06.2021 г. - София Димитрова, 066/810-652). 

 

 

По т.3. Разни 

Секретаря на Комисията, г-н Георги Цветков (началник ОСИ-Габрово): Изказвам 

своята благодарност на общинските преброителни комисии за пълното съдействие по 

дейностите от Преброяване 2021. След обявяване на втората кампания за набиране на 

преброители и контрольори, бяха положени допълнителни усилия за информиране на 

населението – в социалните мрежи, в медиите, с лични срещи. При това процентът на 

осигуреност се покачи с 4%. Във всички общини имат готовност за назначаване на повече 

преброителни участъци на преброителите, както и участие на едно лице и като 

преброител и като контрольор. Очакваме след 30 юни 2021 г. ОСИ – Габрово и 

общинските комисии да имат достъп до преброителните участъци и контролните 

райони, за може да започне процесът по асоцииране. Спазваме вече актуализираните 

организационни планове. 
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В хода на процедурата по чл. 8 от Правилника за организацията на дейността на 

Областната преброителна комисия за провеждане на преброяването на населението и 

жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед № РД-05-314  от 07.06.2021 г. на 

Председателя на НСИ  и с постъпили писмени отговори от членовете на електронен адрес  

prebrojvane2021@gb.government.bg, се получиха следните резултати: 

1. Стилияна Тинчева – по всички точки от дневния ред - за 

2. Георги Цветков – по всички точки от дневния ред - за 

3. Полина Тихова – по всички точки от дневния ред - за 

4. Румяна Дъчева – по всички точки от дневния ред - за 

5. Андрей Хайтов – не е получен отговор 

6. Елена Чакалова - по всички точки от дневния ред – за 

7. Антоанета Тотева – по всички точки от дневния ред - за 

8. Веселин Радков – по всички точки от дневния ред - за 
 

 

На своето трето заседание Областна преброителна комисия – Габрово, взе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 
 

1.  Областна преброителна комисия приема актуализиран организационен план на 

дейностите по подготовката и провеждането на преброяването на населението и 

жилищния фонд през 2021 г. на територията на Габровска област. 

 

2. Областна преброителна комисия приема за сведение одобрените списъци на 

преброители, контрольори, придружители, резервни преброители и резервни 

контрольори, съдържащ 571 човека за провеждане на преброяването на 

населението и жилищния фонд през 2021 г. на територията на Габровска област; 
 

 

Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от настоящия протокол – 3 бр. 
 

 

 

СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА  /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на временна Областна преброителна комисия 
 

 

 

  

 

 

 

 

Георги Цветков   /П/ 

Началник ОСИ - Габрово 

Секретар на временна Областна преброителна комисия 
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