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П Р А В И Л А 

относно условията и изискванията за участие на представители  на 
регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни 

комитети, на български неправителствени организации, които са 
регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките в 

процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния 
кодекс  

 

I. Общи положения 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се уреждат условията и изискванията за участие в процеса 
по удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс на 
представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за 
участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали 
наблюдатели за съответния вид избори, и на Българската академия на науките.  

(2) В процеса по удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс 
може да участват само представители на лицата по ал. 1, които са вписани във входящия 
регистър, воден от Централната избирателна комисия (ЦИК) по смисъла на т. 5 от Решение 
№ 1389-НС от 05.09.2022 г. на ЦИК и за които ЦИК изрично е уведомила Министерство на 
електронното управление (МЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския 
институт за стандартизация (БИС).  

 

II. Достъп до информационните активи 

Чл. 2. Министърът на електронното управление, председателят на БИМ и председателят на 
Управителния съвет на БИС определят датите и часовете, подходящи за участие на 
представителите на лицата по чл. 1, ал. 1 в процеса по удостоверяване на съответствието, 
за което участниците се уведомяват  изрично.  

Чл. 3. (1) Нивата на достъп на наблюдателите до отделните информационни активи, в т.ч. и 
до изходния код, се определят в съответствие с писмените указания на собственика на 
информационните активи. 

(2)  В случай, че до момента на започване на отделните етапи на процеса по удостоверяване 
на съответствието не са получени документите по ал. 1, екипите на МЕУ, БИМ и БИС 
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подготвят и представят пред наблюдателите презентации за извършваните дейности по 
изпитване, изследване, проверка и оценяване на съответствието, за да се гарантира, че 
няма да бъде компрометирана сигурността на чувствителна информация, свързана с 
информационните активи, предоставени от ЦИК за целите на удостоверяване на 
съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. 

(3) Достъпът на лицата по чл. 1, ал. 1 до помещенията и до дейностите по изпитване, 
проверка и оценяване на съответствието се осъществява в съответствие с правилата и 
процедурите за достъп на съответната институция, осигуряваща защитената среда, в която 
ще се извършва наблюдението.  

(4) Наблюдението се осъществява в контролирана среда - отделни, защитени физически 
помещения, недостъпни за неоторизирани лица, с въведени технически и/или 
организационни мерки за контрол на достъпа и видеозаписи за времето на извършване на 
наблюдението. Достъпът до помещенията е ограничен само до оторизираните за това лица, 
като всяко влизане и излизане задължително се документира най-малко със следните 
атрибути: дата, три имена, организация, час на влизане, час на излизане, подпис или номер 
на персонална карта за достъп (при техническа реализация). 

Чл. 4. (1) Представителите на лицата по чл. 1, ал. 1 може да участват в процеса по 
удостоверяване на съответствието, при строго спазване на съответните нива на достъп по 
чл. 3, ал.1, като присъстват на отделните етапи, осъществявани от екипите за оценяване на 
съответствието в качеството им на наблюдатели. 

(2) Представителите на лицата по чл. 1, ал. 1 получават достъп до помещенията, където се 
извършват дейностите по изпитване, проверка и оценяване на съответствието, след като са 
удостоверили своята самоличност с лична карта и удостоверение за регистрация, издадено 
от ЦИК.  

(3) Преди началото на наблюдението представителите на лицата по чл. 1, ал. 1 
задължително подписват декларация за неразкриване на информация и съгласие за 
видеозаснемане. При отказ да се подпише декларацията, лицето не се допуска за участие в 
процеса.  

(4) При осъществяване на функциите и упражняване на правата си представителите на 
лицата по чл. 1, ал. 1 се съобразяват и строго спазват въведените с акт на компетентен 
държавен орган противоепидемични мерки за работа в условията на COVID-19, както и 
указанията на МЕУ, БИМ и БИС в тази насока. 

(5) Наблюдението се осъществява при строго спазване на правилата за опазване и защита 
на чувствителната информация и авторските и сродни на тях права.  

 (6) При участие в процеса по удостоверяване и в експертната среща по чл. 5, ал. 2 
представителите на лицата по чл. 1, ал. 1 не могат да използват електронни устройства и да 
правят видео и/или аудио записи. В случай, че бъде констатиран опит за видео и/или аудио 
записване, се съставя констативен протокол и регистрираният наблюдател се извежда от  
помещението, в което се извършват дейностите по изпитване и проверка на ТУМГ. 
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(7) Устройствата и инструментите, които могат да се ползват от лицата по чл. 1, ал. 1, се 
определят и предоставят от МЕУ.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 5. Настоящите правила се приемат на основание т. 9 от Методиката за удостоверяване 
на съответствието на доставения тип ТУМГ с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния 
кодекс и т. 9  от Решение № 1389-НС от 05.09.2022 г. на ЦИК.    

Чл. 6. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на 
министъра на електронното управление, председателя на БИМ и председателя на 
Управителния съвет на БИС.  

Чл. 7. Настоящите правила следва да се прилагат при съгласуваност със схемата за 
удостоверяване, детайлно описана в документа „Методика за удостоверяване на 
съответствието на доставения тип ТУМГ с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс 
и с техническата спецификация“, утвърдена със заповед № МЕУ-8701/01.09.2022 г. 

 


