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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
(Обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г.)


.

§ 1. Член 3 се изменя така: 
„Чл. 3. (1) Преброяването по чл. 1 започва в 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. и приключва в 20,00 ч. на 28 февруари 2011 г.
(2) От 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24 ч. на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр.
(3) От 8,00 часа на 10 февруари 2011 г. до 20,00 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.
(4) Критичният момент на преброяването е 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. Данните за населението, сградите и жилищата, събрани по време на преброяването, се отнасят към този момент.”

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1.  В т. 2 думите „след 9 март 2010 г.” се заменят с „след 31 януари 2010 г.”;
2. В т. 4. думите „преди 10 март 2010 г.” се заменят с „преди 1 февруари 2010 г.”;
3. В т.5 думите „преди 10 март 2010 г.” се заменят с „преди 1 февруари 2010 г.”;
4. В т. 7 думите „след 9 март 2010 г.” се заменят с „след 31 януари 2010 г.”,  а думите „по т. 2 - 4” се заменя с „по т. 4”.
5. В т. 8 думите „преди 9 март 2010 г.” се заменят със „след  31 януари 2010 г.
6. В т. 10 думите „жилищата, използвани за нежилищни цели” се заличават.

§ 3. В чл. 5, т. 1 думите „преди 10 март 2010 г.” се заменят с ”преди 1 февруари”.

§ 4.  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 20:
„20 „степен на загуба на работоспособност”.
2. В ал. 3 думите „т. 11 - 13” се заменят с „т. 11,12,13 и 20”. 

§ 5.  В чл. 9 думите „по чл. 7, т. 5-7”се заменят с „чл. 6 и 8”, а накрая се поставя запетая и се добавя „а данните по чл. 7 с преброителни карти” 
§6.  В чл. 12 думите „карти за проверка” се заменят с „данни от административни източници”
§ 7.  В чл. 15, ал.1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „към 10 март 2011” се заменят с „към 1 февруари 2010 г.”;
2. В т.5 думите „ и контролните изследвания” се заличават.

§ 8.  В чл. 18, ал.1 думите „не по-късно от 6 месеца” се заменят с „не по-късно от 5 месеца”.

§ 9.  В чл. 19, ал.1 думите „6 месеца” се заменят с „5 месеца”.

§ 10.  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думите „задържани в структури на Министерството на вътрешните работи” се добавя „и Министерството на правосъдието, както и лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”.
2. В чл. 27, ал. 3 думата „кметствата” се заменя със ”съответната община, район или кметство.”

§11. В чл. 35 числото „60” се заменя с „120”.


§12.  В Допълнителните разпоредби §1 се отменя.





                                                         Вносители: Красимир Ципов и група н.п.











МОТИВИ
Република България, като страна-членка на Европейския съюз, е длъжна, съгласно чл. 9 от Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., относно преброяването на населението и жилищния фонд да приложи пряко разпоредбите му и да проведе преброяване на населението и жилищния фонд през 2011г. Подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. са уредени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. /Обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г./.  
Преброяването е единственият източник за събиране на изчерпателна информация и установяване на общия брой на населението на България и неговото териториално разпределение по области, общини и населени места. Националната статистика провежда регулярно изследвания сред населението по широк кръг от теми, но тези изследвания  са в повечето случаи  извадкови. Преброяването е единственият източник, който може да предостави подробни данни, необходими на всяко териториално равнище, включително и за най-малките населени места за домакинствата и семействата в страната, за техния състав, вид и размер, както и за демографските и икономическите характеристики на лицата, които ги съставляват - възраст, образование, пол, занятие, професия, етнически състав, вероизповедание, майчин език. Преброяването осигурява данни и за наличния сграден и жилищен фонд – информация, която е база за разарботване и монитрониг на цялостната политика на държавата в тази област в периода между две преброявания.
Данните от текущата демографска статистика от последните 10 години очертават тенденции на засилваща се мобилност на населението както вътре в страната, така и извън нея. Това на свой ред води до промяна в териториалното разпределение на населението по населени места и неговата социално-демографска структура. С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи  за развитие на страната – Националната програма за развитие: България 2020г. в контекста на Стратегията Европа 2020 и новия 5 годишен програмен период за усвояване на европейски фондове -2013-2017 г. е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове. Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. /Обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г./.  предвижда  в чл.3 преброяването  да започне в 8,00 ч. на 10 март 2011 г. и да приключи в 20,00 ч. на 24 март 2011 г.
 Направените анализи и разчети сочат като възможен срок за изтегляне на началото на Преброяване 2011 г. - 1.02.2011 г. Предлаганите промени в Закона засягат предимно промени на сроковете, свързани с предлагания критичен момент. Направени са и някои технически корекции в други членове, целящи прецизиране на понятията и смисъла на нормативните текстове.  

Вносители: Красимир Ципов и група н.п.




