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7-ми ПАРЛАМЕНТАРЕН МАНДАТ (2009-2014)

СЕПТЕМВРИ 2009 г.

УЧРЕДИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ1

oOo 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

Член 191 и член 198 от Правилника за дейността,
с препратка към членове 12, 13, 14, 168, 169 и 187 съгласно членове 195 и 196 и 

Приложение I

oOo

1. ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЧЛЕНА 

НА ЕП, ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛСКАТА ФУНКЦИЯ

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция,

1. (по целесъобразност) се уверява, че завареният председател или, при 

невъзможност от негова страна, един от заварените заместник-

председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на 

всеки един от тях - членът на делегацията, най-дълго изпълнявал мандат на 

член на ЕП, не желае да изпълни председателската функция

2. обявява заседанието за открито

3. припомня на членовете на ЕП 

                                               
1 Прилага се към междупарламентарни делегации, делегациите към съвместните парламентарни
комитети, делегациите към комисиите за парламентарно сътрудничество и делегации за многостранни 
асамблеи
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а) целта на заседанието: съставяне на бюро на делегацията чрез избора 

на председател и един, двама или трима заместник-председатели 

съгласно член 191 и член 198 от Правилника за дейността

б) реда на избора

. председател

. заместник-председател

4. установява заместниците (член 187)

2. ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЧЛЕНА НА 

ЕП, ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛСКАТА ФУНКЦИЯ

А: Подготовка

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция,

1. установява наличието на кворум (1/4 от членовете) (член 195, параграф 2)

2. приканва към внасянето на кандидатури за председател и се уверява, че:

а) те са издигнати от политическа група или от най-малко 5 % от 

пълноправните членове (титуляри) (член 13, параграф 1);

б) кандидатът или кандидатите са съгласни да бъдат номинирани (в 

случай на отсъствие на кандидат, неговото съгласие може да се даде в 

писмена форма) (член 13, параграф 1);

в) кандидатът или кандидатите надлежно са попълнили декларацията 

си за финансови интереси (Приложение I, член 1, параграф 2 и член 2)

Б: Гласуване чрез акламация

Ако има само един кандидат − освен по искане за тайно гласуване на най-малко 

една шеста от членовете на делегацията (член 191, параграф 2, алинея втора) − 
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членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция, обявява 

кандидата за избран чрез акламация (член 191, параграф 2, алинея първа).

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция, приканва 

избрания председател да заеме председателското място.

Председателят преминава към точка 3.

В: Тайно гласуване

Ако има няколко кандидата − или по искане на една шеста от членовете на 

делегацията − членът на ЕП, временно изпълняващ председателската 

функция, пристъпва към произвеждане на избора чрез тайно гласуване (член 

191, параграф 2, алинея втора).

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция,

1. припомня, че всеки член разполага само с един глас и че кандидатът се 

избира:

- с абсолютно мнозинство от подадените гласове1, които включват 

гласовете „за“ и „против“ (член 191, параграф 2, алинеи трета и четвърта);

а) ако има само един кандидат (на който и да било тур на гласуването) 

(член 191, параграф 2, алинея трета);

б) на първи тур (независимо от броя на кандидатите) (член 191, 

параграф 2, алинея четвърта);

- с относително мнозинство: ако на втория тур има повече от един кандидат 

(при равен брой гласове, избран е по-възрастният кандидат) (член 191, 

параграф 2, алинея четвърта);

2. посочва заместниците

                                               
1 Половината от общия брой подадени гласове плюс един глас
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3. информира членовете на ЕП относно възможността за избор на 

председателя чрез тайно гласуване чрез използване на избирателни урни 

или на електронната система за гласуване (член 168, параграф 1)

(1) Първи тур на гласуването

Гласуване чрез избирателни урни

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция,

1. пристъпва към избора чрез жребий на 2 до 8 членове на ЕП, които 

преброяват гласовете (член 169, параграф 4, алинея първа) (NB: 

кандидатите не могат да действат в качеството на преброители, член 169, 

параграф 4, алинея втора);

2. обявява кандидатурите

3. разпорежда се за раздаването на бюлетините с името или имената на 

кандидата или кандидатите;

4. открива гласуването, като извиква всеки от членовете на делегацията по 

азбучен ред; членовете на комисията пускат своята бюлетина в урната и се 

подписват в избирателния списък;

5. в края на гласуването, временно прекратява заседанието с цел да позволи 

преброяването на гласовете.

Гласовете се преброяват от преброителите (член 169, параграф 4, алинея 

първа).

6. обявява резултатите:

. брой на гласувалите

. брой на празните или недействителните бюлетини
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. подадени гласове (без да се броят празните или недействителните бюлетини)

. необходимо мнозинство

. резултат, получен от всеки от кандидатите:

. ако кандидат е получил абсолютно мнозинство от подадените 

гласове, членът на ЕП, временно изпълняващ председателската 

функция, обявява този кандидат за избран за председател и го 

приканва да заеме своето място;

Председателят преминава към точка 3.

. ако никой от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство, 

членът, временно изпълняващ председателската функция, 

пристъпва към втори тур на гласуването 

(вж. долу: "2) Втори тур на гласуването“)

Електронно гласуване (за максимум 2 кандидати)

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция,

1. се уверява, че всички пълноправни членове и заместници, които участват в 

гласуването, имат карти за гласуване 

2. ако един от пълноправните членове или заместници, които участват в 

гласуването, няма карта за гласуване, посочва, че изборът следва да се 

произведе чрез използване на избирателни урни (като следва 

горепосочената процедура „Гласуване чрез избирателни урни“)

3. ако всички пълноправни членове и заместници, които участват в 

гласуването, имат карта за гласуване, посочва, че ще се проведе 

електронно гласуване

4. обявява кандидатурите
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5. посочва реда на кандидатите (по азбучен ред)

- зелен бутон: кандидат № 1

- червен бутон: кандидат № 2

- бял бутон: въздържал се/недействителна бюлетина/празна бюлетина

(NB по отношение на кандидатурите се вземат под внимание единствено 

подадените гласове)

6. припомня на гласуващите, че в случай на грешка при избора им, е 

достатъчно да натиснат 2 бутона едновременно, за да могат да гласуват отново

7. обявява, че става въпрос за тайно гласуване

8. обявява гласуването за открито 

9. обявява гласуването за закрито

10. обявява резултатите

. брой на гласувалите

. подадени гласове (без да се броят празните или недействителните бюлетини)

. необходимо мнозинство

. резултат, получен от всеки от кандидатите

. ако кандидат е получил абсолютно мнозинство от подадените 

гласове, членът на ЕП, временно изпълняващ председателската 

функция, обявява този кандидат за избран за председател и го 

приканва да заеме своето място;

Председателят преминава към точка 3.
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. ако никой от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство, 

членът, временно изпълняващ председателската функция, 

пристъпва към втори тур на гласуването 

(вж. долу: "2) Втори тур на гласуването“)
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(2) Втори тур на гласуването

Следва се същата процедура, както при първия тур:

1. установяване на наличието на кворум (член 195, параграф 2)

2. обявяване на кандидатури

3. гласуване

- чрез избирателни урни

NB: Преброителите са същите, както при първия тур (ако един или повече 

преброители не са на разположение, единствено имената на заместващите 

преброители се избират чрез жребий)

- чрез електронна система за гласуване

4. обявяване на резултатите:

. брой на гласувалите

. празни или недействителни бюлетини

. подадени гласове

. резултат, получен от всеки от кандидатите

. кандидатът е избран:

- ако има само един кандидат, той се избира единствено с 

абсолютно мнозинство от подадените гласове

- ако има повече от един кандидат, избран е кандидатът, получил 

най-голям брой гласове

- при равен брой гласове, избран е по-възрастният кандидат (член 

191, параграф 2, алинея четвърта);

Членът на ЕП, временно изпълняващ председателската функция, 

приканва избрания председател да заеме мястото си.

Председателят преминава к ъ м  точка 3.
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3. ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

А: Подготовка

Председателят пристъпва към произвеждането на избора на един, двама или трима 

заместник-председатели, в зависимост от изискванията.

Председателят приканва последователно и поотделно кандидатурите за длъжността 

на първи, втори или трети заместник-председател и се уверява, че:

1) кандидатурите са издигнати от политическа група или от най-малко 5 % от 

пълноправните членове (титуляри) (член 13, параграф 1); 

2) кандидатът или кандидатите са съгласни да бъдат номинирани (в случай на 

отсъствие на кандидат, неговото съгласие може да се даде в писмена форма) 

(член 13, параграф 1); 

3) кандидатът или кандидатите надлежно са попълнили декларацията си за 

финансови интереси (Приложение I, член 1, параграф 2 и член 2) 

Б: Гласуване чрез акламация

Ако броят на кандидатурите съответства на броя на местата, - и ако няма 

отправено искане за тайно гласуване от най-малко една шеста от членовете на 

делегацията (член 191, параграф 2, алинея втора) -, председателят обявява 

кандидата или кандидатите за избрани чрез акламация (член 191, параграф 2, 

алинея първа).

Председателят приканва избраните заместник-председатели да заемат местата си 

до него.

В: Тайно гласуване
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Ако броят на кандидатурите превишава броя на местата, - или по искане на една 

шеста от членовете на делегацията -, председателят пристъпва към 

произвеждането на избора чрез тайно гласуване (член 191, параграф 2, алинея 

втора).

Председателят пристъпва към провеждането на последователно и поотделно 

гласуване за всеки от заместник-председателите (член 191, параграф 1).

За всеки заместник-председател изборът се произвежда съгласно същата 

процедура, като посочената за избора на председател (вж. точка 2 В по-горе).

NB: Преброителите са същите, както при избора на председател (ако един или повече 

преброители не са на разположение, единствено имената на заместващите 

преброители се избират чрез жребий).

След края на всяко от гласуванията председателят приканва избрания 

заместник-председател да заеме своето място до него.




