
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 171 

 

На 25 февруари 2022 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения във връзка с изборите на 27 февруари 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Разни. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов поради 

платен годишен отпуск. 

 

Извънредното заседание бе открито в 15,30 ч. и 

председателствано от госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги!  

В залата сме осем членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум. 
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Предлагам дневният ред на днешното извънредно заседание 

да е само от две точки: 

1. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения 

във връзка с изборите на 27 февруари 2022 г. с докладчик колегата 

Георгиева. 

2. Разни – ще докладва колегата Войнов. 

Не виждам други предложения, моля, режим на гласуване за 

одобряване на дневния ред. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

 

Започваме с първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ НА 

ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ.  

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам Ви 

проект на решение относно отваряне на запечатани помещения, 

определени за съхранение на изборни книжа и материали от 

предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на 

изборните книжа и материали след произвеждането на частичните 

избори за кметове на 27 февруари 2022 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 445, ал. 8 и чл. 464 от Изборния 

кодекс и Решение 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната 

избирателна комисия предлагам следния проект на решение: 

Централната избирателна комисия  

 

„РЕШИ: 

Разрешава отваряне на запечатани помещения, определени за 

съхраняване на изборни книжа и материали, в които се съхраняват 

книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и 

съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на 
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частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г., включително и 

след евентуален втори тур от тези избори. 

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 

20,00 ч. на 27 февруари 2022 г., съответно 20,00 ч. в деня на втория 

тур на изборите. 

Определянето и отварянето на помещенията с цел прибиране 

и съхраняване в тях на изборните книжа и материали от изборите за 

кметове на 27 февруари и втори тур на изборите се извършва със 

заповед на кмета на общината съгласно Решение № 1244-

МИ/30.09.2019 г.  

Достъпът до запечатаните помещения се осъществява по реда 

на т. 4 от Решението от комисия от длъжностни лица, определена по 

реда на чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс със заповед на кмета на 

общината. 

Новите изборни книжа и материали да се поставят на 

обособено в помещението място, непозволяващо смесването и 

объркването им с другите изборни книжа и материали, както и 

тяхното изгубване.  

Извън действията на комисията по прибиране в помещенията 

на новите изборни книжа да не се допуска развързване на торби и 

отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и 

референдуми. 

За извършените действия да се състави протокол съобразно 

изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на 

Централната избирателна комисия. Копия от заповедта на кмета за 

определяне на длъжностните лица от общинската администрация и 

от съответния протокол се изпращат на Централната избирателна 

комисия“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е с № 1118-МИ/25.02.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

РАЗНИ 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, искам да Ви 

информирам, че днес предадохме машините за гласуване на 

всичките единадесет общински избирателни комисии, в които ще 

има машинно гласуване.  

Във връзка обаче с постъпили запитвания къде да бъдат 

съхранявани машините след края на изборния ден до предаването им 

на Централната избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо 

до всички общински избирателни комисии, с което да ги уведомим, 

че след края на изборния ден и след предаването на СУЕМГ от 

Централната избирателна комисия на общинските избирателни 

комисии, машините за гласуване се съхраняват в охраняемо 

помещение, след което на 28 февруари се предават от ОИК на 

Централната избирателна комисия заедно с останалите книжа и 

материали. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, предлагам писмото да бъде с копие и до кметовете на 

общините, в които ще се произвеждат избори, и да добавим 

информацията за току-що взетото решение за отваряне на 

запечатани помещения – Решение № 1118-МИ от днешна дата. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, информирам Ви, че във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, а и извън папките, е публикувана информация за 

дежурните служители в съботния и неделния ден. Тя ще бъде 

изпратена и по електронна поща на всички членове на Централната 

избирателна комисия. 

С това закривам днешното заседание. Благодаря Ви. 

Следващото редовно е насрочено вече. 

(Закрито в 15, 40 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


