Областният управител на Видин апелира към съгражданите си да участват активно в „Преброяване
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Видин. Областният управител на Видин Пламен Стефанов апелира към всички
граждани на територията на региона да участват активно и добросъвестно в
„Преброяване 2011”, както и да съдействат на преброителите, които ще посетят
домовете им, се посочва в прессъобщение на областната администрация. Призивът
беше отправен на пресконференция в заседателната зала на областната
администрация по повод стартиралото от днес в страната 17-то преброяване на
населението и жилищния фонд. В качеството си на председател на Областната
преброителна комисия, заместник – областният управител Любомир Низамов подчерта,
че преброяването е задача с национално значение, която се решава с участието и
съдействието на всички граждани. Той обяви, че ръководният екип на областната
администрация ще се възползва от електронното преброяване, което предлага нов,
модерен и ефективен начин за участие в този процес. „Бихме се радвали повече хора
от област Видин да се преброят по електронен път. Първи в Европейския съюз
започваме своето преброяване. Пионери сме и в електронното преброяване, защото
само няколко страни са предприели такава стъпка”, каза директорът на Териториално
статическо бюро – Видин Емилия Лазарова. Пред медиите тя демонстрира и обясни
подробно всяка стъпка от регистрацията до крайния резултат при попълването на
преброителната карта по интернет. За преброителната кампания в област Видин са
определени 643-ма преброители и 203-ма контрольори. Всички те са подписали
клетвени декларации за опазване на личните данни на хората, които ще анкетират по
домовете им. „За злоупотреба с индивидуалните данни законът предвижда строги
санкции”, каза Емилия Лазарова, като припомни, че глоби са предвидени и за всяко
лице, което откаже да се преброи. „Област Видин е подготвена за това най-голямо
статистическо изследване. Актуализирани са преброителните участъци и контролните
райони, както и адресите и жилищата в тези райони”, каза директорът на
териториалното статистическо бюро, като благодари на областната и общинските
преброителни комисии, и на местните администрации за съдействието им в
подготовката на кампанията. Преброяването по интернет ще продължи до 24.00 часа
на 9 февруари 2011 г. на адрес в страницата на Националния статистически институт:
http//www.nsi.bg/census2011. На втори етап преброяването ще се осъществи по
традиционния начин – чрез посещение на преброител. То ще започне в 8.00 часа на 10
февруари и ще завърши на 28 февруари 2011 г. в 20.00 ч. радио "Фокус" - Видин
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