




 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
Долуподписаният:………………………………………………………./трите имена/ 
Адрес от адресната част на електронния вариант на преброителната 
карта:……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
е-майл, с който е направена регистрацията:……………………………………………...  
 
 
С настоящото декларирам, че съм попълнил електронен вариант на преброителната 
карта, в която съм се преброил успешно, включително и всички ……..бр.членове на 
моето домакинство/семейство. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на 
неверни данни. 
 
 
 
 
Дата:………….       Подпис:…………………… 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 

Указания за работа със система „Е-преброяване” за селектиране и 
отпечатване на валидните уникални кодове по контролни райони и 

преброителни участъци 
 
 
1. От 10 февруари 2011 година на адрес http://192.168.136.3:4434/ може да се 

направи справка за 10 цифрените уникални кодове от електронното 
преброяването по общини, населени места, контролни райони и преброителни 
участъци във вашата област.  

2. От меню „Изходи и справки” и след това „Е-преброени” може да се извлече 
веднага справка и да се разпечатат правилно отнесените към контролен район и 
преброителен участък 10 цифрени уникални кодове. 

 

 
 

3.  За да се направи справката, трябва да се попълнят стойности в някои от филтрите 
и след това да се натисне бутона „Показване на справката”. Полетата „Област”, 
„Община”, „Населено място” и „Улица” са полета с подсказване (autocomplete). 
Полетата „КР” (Контролен район) и „ПУ” (Преброителен участък) са текстови 
полета, в които могат да се попълнят един или няколко кода на контролни 
райони или преброителни участъци съответно, като кодовете трябва да бъдат 
разделени със запетая (без празно място м/у тях), в случай че са повече от един. 
Задължителни за попълване са единствено филтрите за „Област” и „Община”. 
При попълване на контролен район и преброителен участък се получава справка 
за правилно отнесените към контролен район и преброителен участък уникални 
електронни кодове. Справката за правилно отнесените към контролен район и 
преброителен участък уникални електронни кодове изглежда по следния начин, 
като в червено отляво на дясно са оградени съответно бутоните за предна 
страница, следваща страница и експорт в excel/pdf. 

 



 
 
 
 
Забележка: В настоящия момент се разработва програмно осигуряване за 
правилното разпределяне на кодовете започващи с 9 (неуспешно отнесени към 
контролен район и преброителен участък) към съответния контролен район и 
преброителен участък. Своевременно ще получите допълнително указания относно 
разпределянето на тези уникални кодове. 

 
 
 
 
 

 


