
Често задавани въпроси 

 

Поверителност на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни 

(GDPR)  

Националният статистически институт цени и се отнася сериозно към поверителността 

и защитата на личните данни, които събираме от Вас с изследванията, включени в 

Националната статистическа програма, включително и Преброяване на населението и 

жилищния фонд.  

Важно е да знаете, че съгласно Закона за статистиката, чл. 25, ал. 1, получаваните и 

събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа 

тайна и могат да се използват само за статистически цели. В допълнение, 

индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат 

да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт. 

Всички данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с националните и 

международните стандарти в областта на информационната сигурност. 

От 25 май 2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на личните данни 

(GDPR). Предвид голямата обществена значимост на изходните данни от 

статистическите изследвания и тяхното значение за разработването на адекватни 

политики на национално и европейско ниво в областта на социалната защита, пазара на 

труда и миграцията, законодателят е предвидил редица дерогации или изключения от 

разпоредбите на Регламента при обработването на данни за статистически цели.  

При обработката на данни за статистически цели не се прилагат разпоредбите на 

Регламента относно:  

 събиране на чувствителна информация; 

 данни, получавани от друг администратор на лични данни; 

 правото да бъдеш забравен; 

 правото на възражение за обработка на данните; 

 правото на достъп до събраните данни; 

 правото на коригиране или ограничаване на обработването и 

 правото на възражение. 

Когато става въпрос за данни, обработвани за статистически цели, Общият 

регламент за защита на личните данни (GDPR) предвижда изключение от 

следните разпоредби: 

 Могат да се обработват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, 

политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в 

синдикални организации, както и обработването на генетични данни, 

биометрични данни единствено за целите на идентифицирането на физическо 

лице, данни за здравословното състояние и данни за сексуалния живот или 

сексуалната ориентация на физическото лице (чл. 9). 



 Когато данните не са събрани директно от респондентите, а са предоставени от 

друг администратор, не е необходимо администраторът, събрал личните данни, 

да информира субекта за целите и по-нататъшната обработка (чл. 14), т.е. не 

съществуват нормативни пречки при получаването на данни от 

административни регистри. 

 Субектът няма право да поиска изтриване на данните си (право „да бъдеш 

забравен“), чл. 17, когато данните са събрани за статистически цели. 

 Субектът на данни не може да възрази срещу обработката на личните му данни, 

когато обработката се извършва за статистически цели и обработването е 

необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен 

интерес (чл. 21). 

 GDPR предвижда дерогации за статистически цели още по чл. 15. „Право на 

достъп на субекта на данните“; чл. 16. „Право на коригиране“; чл. 18. „Право на 

ограничаване на обработването“; чл. 21. „Право на възражение“. 

 

Защо е необходимо Преброяването? 

 

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-голямото изчерпателно 

статистическо изследване и се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 

на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и 

жилищния фонд. 

 

Основната цел на Преброяването е да събере и предостави качествена, съпоставима 

и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-

икономическите характеристики на населението на ниски териториални нива. То е 

единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на 

сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на 

домакинствата в страната. 

 

Данните от Преброяването имат съществена роля за държавната администрация в 

процеса на вземане на решение и разпределяне на финансиране в различни области, 

като образование, здравеопазване, социална защита и други. Данните от 

Преброяването са в основата на разработването на национални и регионални 

политики, както и при разпределянето на европейски фондове за регионални 

проекти и инициативи. 

 

Данните от Преброяването имат съществено значение за статистическите офиси и 

другите европейски агенции, които събират и произвеждат статистически данни за 

населението, тъй като формират рамката, от която се излъчват извадките за всички 

изследвания в домакинствата и на лицата. 

 

Кога ще се проведе Преброяването? 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се 

проведе през 2021 г. в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на 



Комисията. Съгласно същия регламент до края на 2019 г. държавите членки трябва 

да докладват на Комисията за избраната от тях референтна дата (критичен момент). 

 

Кого и какво ще преброяваме?  

Преброяват се всички български и чужди граждани, включително и гражданите на ЕС, 

които пребивават на територията на страната към критичния момент на преброяването; 

дипломатите и българските граждани, които работят в задграничните представителства 

на страната и членовете на техните семейства; военните и лицата в съставите на речни 

и морски кораби, които към критичния момент на преброяването са извън страната; 

търсещите убежище и получилите статут съгласно Закона за убежището и бежанците. 

Няма да се преброяват чуждите дипломати и служителите в дипломатическите мисии 

на територията на страната; военните, които са на мисии в страната, и лицата в 

съставите на чуждестранните речни и морски кораби. 

Преброяват се всички жилищни сгради и жилищата в тях, както и жилищата в 

нежилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят лица. 

Ще се броят ли българите в чужбина? 

Ще се преброяват само българските граждани, които временно отсъстват от страната 

към референтната дата (критичния момент) на преброяването.  

Българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, ще бъдат обект на 

преброяване в страните, в които пребивават. Целта на преброяването е да установи 

броя на постоянно пребиваващите на територията на дадена страна лица или лицата, 

които са обект на административни, здрави, образователни услуги, социално 

подпомагане, инфраструктурни проекти и др., свързани с политиките и мерките по 

отношение на благосъстоянието на населението. 

Кои са задължителните теми съгласно Регламент (ЕС) 2017/543 на Комисията? 

За да се осигури съпоставимост на данните от проведените в държавите членки 

преброявания на населението и жилищния фонд и да се даде възможност да бъдат 

получени надеждни сравнения на равнище Европейски съюз, Регламент (ЕС) 2017/543 

установява следните теми като задължителни за всички държави в ЕС: 

За населението 

 Обичайно местоживеене 

 Местоположение на работното място 

 Пол 

 Възраст 

 Юридическо семейно положение  

 Статус на настоящата дейност (икономически активен/неактивен) 

 Занятие/професия 



 Икономическа дейност на предприятието 

 Статус на трудовата заетост 

 Образователно ниво 

 Държава/място на раждане 

 Гражданство 

 Пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в държавата 

 Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане в сегашното или 

обичайното местопребиваване една година преди преброяването 

 Връзки между членовете на домакинството и семейството. 

За жилищата 

 Жилищни условия 

 Статут на владеене на жилището 

 Тип жилищни помещения 

 Статут на заетост на конвенционалните жилища 

 Тип собственост 

 Полезна застроена площ или брой на стаите 

 Водоснабдителна система 

 Тоалетна 

 Баня 

 Тип отопление 

 Жилища според типа на сградата 

 Жилища според периода на построяване на сградата. 

Колко и какви допълнителни въпроси относно лицата, жилищата и сградите ще бъдат 

включени в преброителната карта ще бъде решено след приключването на 

обществените консултации по концепцията на законопроекта за Преброяване на 

населението и жилищния фонд 2021. 

Колко ще струва Преброяването? 

Точна оценка на необходимото финансиране ще бъде направена след изготвянето на 

окончателния доклад от цялостната предварителна оценка на въздействие. 

Националният статистически институт ще планира бюджета на Преброяването за 



четири последователни години, за да могат да бъдат обхванати и финансирани всички 

етапи и дейности на преброяването. Осигуряването на подходящо финансиране е една 

от основните предпоставки за нормално провеждане на изследването и гаранция за 

качество на резултатите. 


