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Преброяване на населението 
и жилищния фонд ’2021

Защо е важно при преброяване-
то да попълните своята нацио-
налност?

От края на март до половината на 
май 2021 г. на територия-
та на Чешката република 
отново ще се проведе пре-
брояване на населението 
и жилищния фонд. Това 
е най-добрият начин вед-
нъж на 10 години да се 
осигури важна информа-
ция за това кои сме и как 
живеем.

Преброяването е въз-
можност гордо да заяви-
те своята националност. 
Не сте длъжни да го на-
правите, но можете! Ако 
искате да използвате пра-
вата си на национално 
малцинство в училища-
та, в различните инсти-
туции или в в областта на 
културата, би трябвало 
да заявите своята нацио-
налност!

Чешкият статистиче-
ски институт гарантира, 
че информацията, която 
ще попълните във фор-
мулярите, служи само 
за статистически цели 
и към нея няма да имат 
достъп неупълномощени 
лица. 

Разчитаме на Вас при преброя-
ване 2021!

Да се преброиш е елементарно
От 27 март можете да го направи-

те онлайн на: www.scitani.cz или да си 
свалите апликацията „Sčítání21“ и да 
попълните графите според инструк-
циите. Който не се включи в пребро-
яването онлайн, според Закона е длъ-
жен да попълни и предаде хартиен 
формуляр в периода между 17 април 
и 11 май. 

Националност и гражданство не са 
едно и също понятие
Чешкият гражданин може да бъде 

от всякаква националност. Граждан-
ството си можете да докажете чрез 

съответните документи, а своята на-
ционална принадлежност всеки има 
право да определи сам.

Посочването на националната принад-
лежност не е задължително
Участието в преброяването на 

населението и жилищния фонд е за-
дължително и всеки сам гарантира, 
че е попълнил вярна информация. 
Два въпроса не са задължителни за 
попълване: националност и религия. 
Вие решавате дали да оставите гра-
фите празни, или пък да запишете 
две националности, ако например 

сте се родили в смесено семейство.

Защо е добре да посочите своята нацио-
налност?
Въпреки че това е доброволно 

решение, то играе съ-
ществена роля в живота 
на националните мал-
цинства. Колкото повече 
хора се самоопределят 
към дадена национал-
ност, толкова по-голямо 
влияние ще има това на-
ционално малцинство в 
съответната община, об-
ласт и държава. По този 
начин е твърде вероятно 
да има право да изисква 
осигуряване на обучение 
на родния му език в учи-
лище; на комуникация с 
различните институции 
на родния му език или 
изписване на названия-
та на общини, квартали 
и улици на родния му 
език. Броят на хората, оп-
ределящи се към дадена 
националност, има зна-
чение и при отпускането 
на финансови средства от 
обществения бюджет.

Личните Ви данни са в безо-
пасност

Преброяване’2021 из-
ползва най-модерни технологии и 
високи стандарти за гарантиране на 
безопасността. Личните данни за-
конно се използват само за нуждите 
на Чешкия статистически институт и 
не се предоставят на други институ-
ции или организации. Ще бъдат пуб-
ликувани единствено обобщените 
резултати и то по такъв начин, че от 
тях да не може да се направи връзка с 
конкретни личности.

Допълнителна информация за пребро-
яването на населението и жилищния 
фонд ще намерите на: www.scitani.cz 
или, от 12 март, на тел.: 840 30 40 50.  ◆


