
Плик с инструкция за
излъчване в изборния ден

Настоящата
инструкция

Инструкция за тест 
на видеоизлъчването в 
предизборния ден

С КАКВО РАЗПОЛАГАТЕ

ПОДГОТОВКА

ТЕСТ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

Целта на настоящата инструкция е да се провери възможността за 
онлайн видеоизлъчване от конкретната секция в предизборния ден. Това ще 
даде възможност да определим от къде ще може да се осъществи онлайн 
видеоизлъчване на живо. Ако няма условия за онлайн видеоизлъчване поради 
проблеми с връзката, системата ще извърши автоматично запис на 
устройството, който в последствие ще бъде публикуван онлайн.

Проверете, че инструк-
цията, с която разпола-
гате е маркирана с кода 
на Вашия СИК. Ако това 
не е така, свържете се 
с РИК.

Устройство за видеоизлъчване 
(мобилен телефон)

Адаптер за зареждане и 
кабел за телефона

Стойка за телефона

Стартирайте устрой-
ството като задържи-
те бутона за включване 
от лявата страна на 
апарата.

След приключване на 
теста ще се визуализи-
ра текст „Благодарим 
за участието в теста“.

Изберете маса, на която 
ще бъдат разположени 
стойката и устрой-
ството. Необходимо е в 
близост да има електри-
чески контакт, в който 
да включите адаптера 
при нужда по време на 
реалното излъчване в 
изборния ден.

Изчакайте зареждане-
то докато не се появи 
екрана с бутон Скани-
райте QR код. Натисне-
те го.

Изключете устрой-
ството като задържи-
те бутона за включване 
и изберете „Изключване“.

Устройството ще из-
лъчва от основната ка-
мера на гърба на апара-
та. Изберете място за 
стойката така, че ка-
мерата да не е обърната 
срещу прозорец или друг 
източник на светлина.

Приберете устройството и адап-
тера към него в кутията, сгънете 
стойката и ги съхранете заедно с 
плика с инструкцията за излъчва-
не в изборния ден на недостъпно 
място. Те ще са Ви необходими след 
края на изборния ден.

Поставете за кратко 
пред камерата на теле-
фона QR кода в долната 
лява част на тази ин-
струкция. 

Извадете стойката и 
я разположете така, че 
да Ви бъде удобно да ра-
ботите, показвате бю-
летините и попълвате 
СИК протокола.

Системата ще скани-
ра кода и ще стартира 
автоматично излъчване 
за 10 секунди.

СКАНИРАЙТЕ ТУК

Изключете устрой-
ството като задържи-
те бутона за включване 
и изберете „Изключване“.

Приберете устройството и адап-
тера към него в кутията, сгънете 
стойката и ги съхранете заедно с 
плика с инструкцията за излъчва-
не в изборния ден на недостъпно 
място. Те ще са Ви необходими след 
края на изборния ден.
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Извадете телефона от 
кутията и го включете 
с адаптера за зареж-
дане в електрическия 
контакт. При необхо-
димост оставете ус-
тройството да се за-
реди до 100%.

ЗА СЪБОТА – ТЕСТ В СЕКЦИЯТА


