БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

П Р А В И Л Н И К
За подготовката и провеждането на вътрешнопартийни
избори при издигане на кандидатите на БСП
за публични длъжности

Този правилник се приема на основание на чл.55 от Устава на
БСП и определя реда за подготовката и провеждането на
вътрешнопартийни избори при издигане на кандидатите на партията
за публични длъжности – президент и вицепрезидент, народни
представители, членове на Европейския парламент, кметове и
общински съветници.
Решението за вида на изборите – преки вътрешнопартийни
или от общинските партийни конференции се взема от НС на БСП
(чл.57 от Устава на БСП). Пряк вътрешнопартиен избор за
мажоритарна позиция се провежда само ако кандидатите са повече от
един.
Организацията и контролът на преките вътрешнопартийни
избори или изборите от общинските конференции се възлага на
Комисията по изборния процес, избрана от НС на БСП (чл.55 от
Устава на БСП).
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I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА
ИЗДИГАНЕ
НА
КАНДИДАТУРИТЕ
И
ФОРМИРАНЕ
НА
ПРОЕКТОЛИСТИТЕ ЗА ПРЕКИ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ ИЛИ
ИЗБОРИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
1.1 Кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на
Европейския парламент, народни представители, общински съветници
и кметове от името на БСП могат да бъдат български граждани, за
които са налице изискванията на Конституцията и законите на
страната и които притежават високи нравствени и професионални
качества (чл.53, т.1).
1.2 Кандидатстващият от името на БСП подписва
декларация, че е съгласен да бъде издигната неговата кандидатура,
че отговаря на изискванията на Конституцията, законите на страната,
Устава на БСП (за членовете на БСП) и че ще бъде лоялен към
политиката на партията (чл.53, т.2).
1.3 При издигането на кандидатурите и формирането на
листите за публични длъжности се отразяват и уставните изисквания,
заложени в Етичния кодекс (чл.59) за деклариране:
- на имуществото на кандидатите;
- липса на несъвместимост с Устава, Програмата и Етичния
кодекс на БСП
- липса на конфликт на интереси
1.4. Задължително условие е да бъде приета оценка за
досегашната дейност на номинирания (съгласно чл.54, т.1 и чл.18 от
Устава).
1.5. Ако някой кандидат не отговаря на посочените условия и
изисквания, не се включва в проектолистата.
2. Издигането на кандидатурите и формирането на
проектолистите се осъществява и на основата на изискванията и
принципите за:
- демократичност и гласност при издигане на кандидатурите;
- целенасоченост, представителност и ефективност в
дейността на нашите кандидати в бъдещия изборен орган;
- приемственост и обновление;
- съчетание на националните и общопартийните интереси с
местните приоритети в съответствие с равнището на политическите
отговорности;
- алтернативност при избора на кандидати за публични
длъжности (чл.44, т.1).
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3. Основни критерии при подбора на кандидатите са:
- компетентност и професионализъм;
- избираемост и конкурентоспособност;
- политическа лоялност и нравствена чистота;
- висока образователна и обща култура и подготовка;
- комуникативност, способност за общуване, диалогичност;
- физическа и психическа устойчивост, работоспособност.
4. Принципите и критериите за издигането и утвърждаването
на кандидатурите могат да се актуализират и конкретизират с решение
на НС на БСП или съответно – на общинските (градските) съвети на
БСП в зависимост от вида, характера и специфичните особености на
всеки отделен избор, от евентуално настъпилите промени в
нормативната законодателна уредба и изискванията към кандидатите.
5. Решенията за партньорство, съвместно участие и
коалиране с други политически партии и организации се вземат от
Националния съвет и от общинските (градските) съвети – при местни
избори; местните политически съюзи следва да са съобразени с
общопартийните решения (чл. 49).
6. При въпроси от коалиционен характер решенията за
издигането и подкрепата на кандидатите, наложени от стратегия за
предизборно сътрудничество се вземат от Националния съвет или
съответните областни и общински (градски) съвети (чл.54, т.6).
II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА
ДЛЪЖНОСТИ.
ФОРМИРАНЕ
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ.

КАНДИДАТИ
ЗА
ПУБЛИЧНИ
НА
ПРОЕКТОЛИСТИ
ЗА

7. Предложения за кандидати се правят съответно (чл.56):
7.1. За президент и вицепрезидент от:
- общинските, районните и градските съвети на БСП;
- НС на БСП и парламентарната група;
- националните структури на младежкото обединение,
обединението на жените-социалистки и на движението на ветераните
и от гражданските организации, свързани с БСП.
7.2. За народни представители и представители в
Европейския парламент от:
- членове на БСП и ОПО;
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- областните, общинските, градските и районните съвети на
БСП;
- младежкото обединение, обединението на женитесоциалистки и движението на ветераните;
- съратници, симпатизанти и граждански организации,
свързани с БСП.
7.3. За местни органи на властта от:
- членове на БСП и ОПО;
- общински (районни, градски) и областни съвети на БСП;
- младежкото обединение, обединението на женитесоциалистки и движението на ветераните;
- съратници, симпатизанти и граждански организации,
свързани с БСП.
8. Оценяването на кандидатите за нов мандат се извършва
(чл.57) съответно за:
- президент и вицепрезидент - от НС съгласувано с
Парламентарната група и областните съвети на БСП;
- представители в ЕП – от НС, съгласувано с областните
съвети и групата на социалистите в ЕП;
- народни представители – от НС, след съгласуване с
Парламентарната група и съответните областни съвети;
- за общински съветници и общински кметове – от съответния
общински (градси) съвет;
- за кметове на населени места – от общинския (районен,
градски) съвет, съгласувано с ОПО на населеното място и групата
съветници социалисти.
9. Преценка за нови кандидати се извършва (чл.58) съответно за:
- за президент и вицепрезидент – от НС, съгласувано с
Парламентарната група и областните съвети;
- представители в ЕП – от НС, съгласувано със съответните
партийни органи в избирателния район, в който членуват;
- народни представители - от Националния и Областния
(градския за София и Пловдив) съвет, след съгласуване със
съответния Общински (районен) съвет на организацията, в която
членуват;
- за общински съветници и общински кметове – от Общинския
(градски, районен) съвет, съгласувано с ОПО; от Общинския (градски)
съвет, съгласувано с НС – за кметове на общини;
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- за кметове на населени места – от Общинския (районен)
съвет, съгласувано с ОПО на населеното място.
10. Формиране на проектолисти за вътрешнопартийни избори.
10.1. Формирането и утвърждаването на проектолисти за
вътрешнопартийни избори се осъществява по равнища на
компетентност от съответните партийни органи и в зависимост от вида
на изборите – преки вътрешнопартийни избори или избори от
общинските (градските) конференции.
За целта своевременно се
утвърждава и огласява съответното политическо решение:
- за президент и вицепрезидент - от НС на БСП;
- за народни представители - от ОблС на БСП (за София и
Пловдив – от ГС на БСП), съгласувано с НС на БСП;
- за членове на Европейския парламент - от НС на БСП;
- за кметове на общини - от общинските (градските) съвети на
БСП, съгласувано с НС на БСП;
- за съветници – от общинските (градските) съвети на БСП;
- за кметове на кметства - от съответните ОПО, съгласувано с
общинския (районен, градски) съвет.
Коалиционният, професионалният и възрастовият модел
(макет) на групата се определя при спазване на принципа на
равнопоставеност на половете и равномерно разпределение на
младите членове на БСП по дължината на проектолистата и се приема
от:
- за европейския и за националния парламент - от НС на БСП;
- за съответния общински (градски) съвет – от общинския
(градски) съвет на БСП.
Подреждането на листата се обсъжда след сключването на
споразумение за местата с коалиционните партньори. Конкретните
имена на коалиционните партньори се предлагат от ръководството на
съответния коалиционен партньор и не се гласуват при
вътрешнопартийния избор в БСП. Конкретните имена за гражданска
квота също не се подлагат на вътрешнопартиен избор и се предлагат
от:
- за представители в европейския парламент – от НС на БСП;
- за народни представители в националния парламент – от
ОблС (градските в София и Пловдив) на БСП, съгласувано с НС;
- за съветници в общинските съвети – от общинския (градски)
съвет на БСП.
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Решението за подкрепа на независими кандидати, издигнати
от инициативни комитети се взема от съответните упълномощени
органи на БСП:
- за президент и вицепрезидент - от НС на БСП;
- за кметове на общини - от общинските (градски) съвети на
БСП, съгласувано с НС на БСП;
- за кметове на кметства - от съответните ОПО, съгласувано с
общинския (районен) съвет.
10.2. Броят на кандидатите в проектолистите за народни
представители, членове на ЕП и общински съветници следва да бъде
съобразен със съответния брой мандати и потенциално избираеми
места, но дължината на проектолистите да не надвишава повече от
два пъти броя на мандатите.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ПРЕКИ
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ
ИЗБОРИ
ИЛИ
ИЗБОРИ
ОТ
ОБЩИНСКИТЕ
ПАРТИЙНИ
КОНФЕРЕНЦИИ.
11. Преки вътрешнопартийни избори или избори от
общинските (районни) партийни конференции се осъществяват под
политическото и организационното ръководство на НС на БСП и
съответно – на областните, общинските (градските, районните)
партийни съвети и основните партийни организации.
По решение на съответният общински (градски) съвет на БСП
прекият вътрешнопартиен избор може да се проведе чрез свикване на
общо събрание. В този случай изборът се организира и провежда по
правилата за избор от общинска (районна, градска) партийна
конференция.
12. Организацията и контролът на преките вътрешнопартийни
избори или изборите от общинските партийни конференции се
осъществяват от избраната от НС на БСП Комисия по изборния
процес.
13. За непосредствената организация и провеждане на преки
вътрешнопартийни избори се утвърждават областни, общински
(районни) , а за София, Пловдив и Варна – и градски избирателни
комисии (в примерен състав от 5 до 9 души).
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14. Общинските (районните) съвети на БСП изграждат
секционни избирателни комисии. По преценка и с решение на
общинските (районни) партийни съвети функциите на секционни
избирателни комисии могат да се изпълняват и от ръководствата на
основните партийни организации.
15. В избирателните комисии следва да се включат
авторитетни и уважавани членове на БСП, ползващи се с доверието
на партийните организации, членовете, съратниците и симпатизантите
на БСП, на предложените кандидати. В техния състав е желателно да
се привлекат компетентни специалисти по изборния процес. Не се
допуска участие в работата на комисиите на кандидати за съответния
изборен орган.
Всеки кандидат, включен в листата за пряк вътрешнопартиен
избор, има право на застъпници, които могат да контролират
провеждането на избора и преброяването на гласовете. Застъпниците
имат правото да получат копия от протоколите за гласуването в
съответните секции (или конференции), Всички наблюдатели се
регистрират в съответната общинска или районна избирателна
комисия и получават удостоверение за застъпник.
16. Изборът се провежда едновременно във всички секции на
съответния избирателен район в един ден.
17. При провеждане на преки вътрешнопартийни избори броят
и разположението на секциите
за гласуване се определя от
общинските (районните) партийни съвети съобразно:
териториалното
разпределение
на
потенциалните
избиратели;
- възможността за осигуряване на подходящи помещения и
време за гласуване;
- изисквания за надеждна идентификация и достъпност на
секциите за избирателите;
- условията и възможностите за добра организационнотехническа подготовка и провеждане на избора и гарантиране тайната
на вота.
На тази основа се утвърждава списък с поредните номера и
местонахождението на секциите за гласуване. Копие от този списък се
изпраща в Областния партиен съвет (градските съвети в София,
Пловдив и Варна) и Комисията по изборния процес, утвърдена от НС
на БСП.
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18. След утвърждаването на проектолистите (бюлетините)
съответните партийни съвети ги отпечатват и размножават
в
необходимия тираж за провеждане на избора и ги предоставят на
избирателните комисии, като осигуряват и гарантират тяхното
съхраняване до изборния ден, както следва:
- президент и вицепрезидент, представители в ЕП - от НС;
- народни представители – от ОблС на БСП;
- за общински съветници и общински кметове и кметове на
населени места – от съответния общински (градски) съвет;
19. Националният съвет, местните партийни съвети и
основните партийни организации осигуряват широка публична
разгласа, своевременно уведомяване на партийните членове,
съратници и симпатизанти на съответната територия за предстоящите
избори и обсъждания чрез средствата за масова информация,
листовки, нагледни материали, организиране на открити събрания и
чрез други подходящи средства.
20. Националният съвет, областните, общинските (районните,
градските) съвети и основните партийни организации предприемат
необходимите мерки за осигуряване на равнопоставеност на
отделните кандидати в политико-пропагандната
кампания за
вътрешнопартийни избори и публичните обсъждания, като създават
еднакви условия и възможности за изява в предизборни събрания,
срещи, в средствата за масова информация, чрез печатни
пропагандни материали и др.
IV. ИЗБИРАТЕЛИ. ГЛАСУВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ.
21. Избиратели в преките вътрешнопартийни избори са
членове и съратници на БСП. Симпатизантите могат да изказват
своята позиция при провеждането на вътрешнопартийни избори, но
нямат право на участие в гласуването.
22.1. Избирателните списъци се съставят по ОПО от общинските
(районни) партийни съвети, на базата на списъци на състава на ОПО и
на съратниците
към 31 декември на годината, предхождаща
провеждането на вътрешнопартийния избор. Същите се подписват от
съответните председатели на ОПО. В тях се отразяват:
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- номерът и местонахождението на избирателната секция;
- видът на избора;
- пореден номер и трите имена на избирателя;
- личен подпис на избирателя (полаган при гласуването).
22.2. Контрол по достоверността на избирателните списъци
осъществява Комисията по изборния процес на НС на БСП.
23. Решенията в партийните организации и органи се вземат с
обикновено мнозинство при участие на повече от половината от
членовете им (чл.15, т.3).
23.1. Изборът на представители на партията за публични
длъжности е таен (чл.16).
23.2. За членовете на ОПО с електронно участие в дейността
на БСП възможностите и редът за формиране на предложения и
участие в преки вътрешнопартийни избори на кандидати за публични
длъжности се урежда с „Правилник за електронното участие в
дейността на БСП”, приет от НС (чл.31, т.4). Електронното гласуване
се прилага след приключване електронната регистрация в БСП.
23.3. Видът и формата на бюлетините и другите документи за
всеки избор, начинът на гласуване и изразяване на вота на
избирателите се определят с решение на НС на БСП (по предложение
на Комисията по изборния процес), което се прави публично достояние
на партийните ръководства и потенциалните избиратели.
23.4. В преките вътрешнопартийни избори волята на
избирателите се изразява с позитивен вот (чрез гласуване „за”, а не
„против”):
- при избора на президент и вицепрезидент се гласува за една
кандидатпрезидентска двойка;
- при избора на представители в ЕП, на народни
представители и на общински съветници се гласува до утвърдения
максимален брой на кандидатите в окончателната проектолиста, но не
повече от два пъти броя на мандатите;
- при избора за кмет на общината и за кмет на населеното
място се гласува само за един кандидат.
23.5. Кандидатите в листите за вътрешнопартиен избор се
подреждат по азбучен ред. При допълнителен избор:
- на кандидати за президент и вицепрезидент в избора
участват само първите две двойки, събрали най-много гласове на
първия тур;
- на кандидати за представители в ЕП, за народни
представители и общински съветници в избора участват само онези
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кандидати, които не са получили необходимия брой гласове на първи
тур, подредени по вишегласие (според получените гласове на първи
тур);
- при избора за кметове на общини и населени места в избора
участват само първите двама кандидати, събрали най-много гласове
на първия тур.
24. Изборът приключва в предварително обявения срок. В
случай, че в някои от избирателните секции по това време има
негласували и желаещи да гласуват избиратели, с решение на
секционната избирателна комисия срокът се удължава до
удовлетворяване на тяхното желание, за което се уведомява
съответната общинска (районна) избирателна комисия. Тя, от своя
страна, уведомява Комисията по изборния процес на НС на БСП.
25. Непосредствено след приключване на гласуването
резултатите от избора се отразяват в протокол на секционната
избирателна комисия, подписан от всички нейни членове. Протоколът,
заедно с бюлетините
и избирателните списъци се предава в
общинската (районна) избирателна комисия най-късно 12 часа след
приключване на избора.
След проверка на протокола и другите документи
секционната избирателна комисия получава препис-разписка с
данните от протокола. Препис-разписката се съхранява от
председателя на секционната избирателна комисия до окончателното
утвърждаване на изборните резултати за територията на общината
(района, града).
25.1. Оригиналите на секционните протоколи, заедно с
бюлетините и избирателните списъци се съхраняват в общинския
(районен) съвет на БСП най-малко 1 година след провеждане на
избора.
25. 2. Общинските (районни, градски) избирателни комисии,
след проверка и приемане на секционните протоколи, обобщават
данните от тях и съставят най-късно 24 часа след приключване на
избора протоколи, подписани от всички членове на комисията, за
резултатите от изборите на територията на общината (района) в два
екземпляра, ако изборът е за общински съветници и кметове на
кметства - по един съответно за общинския (районен) съвет на БСП и
за Комисията по изборния процес на НС на БСП, или в три идентични
екземпляра при останалите избори – по един съответно за общинския
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(районен) съвет на БСП, за областната избирателна комисия и за
Комисията по изборния процес на НС на БСП.
Изборът е валиден, когато броят на гласувалите е над 50% от
имащите право на глас в съответния вот. В случай на невалидност на
избора (броят на гласувалите е под 50% от имащите право на глас)
съответната избирателна комисия предлага на упълномощения
партиен орган, съгласно Устава на БСП, да вземе решение за
провеждане на допълнителен избор или за замяната му с избор от
общинска (районна) конференция:
- за президент и вицепрезидент, представители в ЕП - от НС;
- за народни представители – от ОблС на БСП (градските в
София и Пловдив), съгласувано с НС;
- за общински съветници и общински кметове – от съответния
общински (градски) съвет;
- за кметове на населени места – от общинския (районен)
съвет, съгласувано с ОПО на населеното място.
В случай на валидност на избора, за избрани се смятат само
кандидатите, получили над 50% от валидните гласове.
Избраните кандидати за общински съветници се подреждат по
вишегласие. В случаите, при които избраните кандидати за общински
съветници са недостатъчни за попълване на листата, допълването се
осъществява:
1 вариант: провеждане на допълнителен избор при спазване
на правилата за гласуване на глава трета. В избора участват само
кандидатите, които не са избрани на първи тур, подредени по
вишегласие. Кандидатите, класирали се при допълнителния избор се
подреждат по вишегласие след кандидатите, класирани на първия тур;
2 вариант: подреждане на кандидатите, получили по-малко от
50% от гласовете по вишегласие и утвърждаване на подреждането от
съответната общинска (градска) конференция.
25.3. Най-късно 48 часа след провеждане на преки
вътрешнопартийни избори за президент, вицепрезидент, за народни
представители и членове на ЕП, общинската (районна, градска)
избирателна комисия представя протоколи за резултатите от избора в
Областната избирателна комисия и в Комисията по изборния процес
на НС на БСП. След необходимата проверка и приемане на протокола
се издава препис-разписка с данните от протокола, който се съхранява
от председателя на общинската (районна, градска) избирателна
комисия до окончателното утвърждаване на изборните резултати,
след което преписът се унищожава.
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Обработените протоколи на общинските (районните,
градските) избирателни комисии се предават за съхранение в
областния съвет на БСП и се съхраняват до следващия избор.
25.4. След проверка и на основата на данните от протоколите
Областната избирателна комисия (градските в София и Пловдив) в
срок от 3 дни след приключване на избора приема свое становище за
резултатите от избора в съответния избирателен район и подготвя
проект за решение на ОблС на БСП (при избор на народни
представители).
25.5. След проверка и на основата на данните от протоколите,
Комисията по изборния процес на НС на БСП в срок от 5 дни след
приключване на избора приема свое становище за резултатите от
избора и подготвя проект за решение на НС на БСП по проведения
избор.
Изборът на кандидати за президент и вицепрезидент, за
народни представители и членове на ЕП е валиден, ако в него са
взели участие над 50% от имащите право на глас. В противен случай
Комисията по изборния процес предлага на НС на БСП да вземе
решение за повтаряне на избора или замяната му с избор от
съответните партийни конференции (общински, градски).
За избрани се смятат само кандидатите, получили над 50% от
валидните гласове. В случай, че избраните кандидати за европейски
парламент и за народно събрание са недостатъчни за попълване на
кандидатските листи, НС трябва да вземе решение за допълване на
проектолистатата. Допълването на листата се осъществява:
1 вариант: провеждане на допълнителен избор при спазване
на правилата за гласуване на глава трета. В избора участват само
кандидатите, които не са избрани на първи тур, подредени по
вишегласие. При пряк вътрешнопартиен избор на кандидати за
европейски парламент втори тур се прави в цялата страна, а при
избор на кандидати за националния парламент – само в областите, в
които първият тур е неуспешен (или частично неуспешен).
Кандидатите, класирали се при допълнителния избор се
подреждат по вишегласие след кандидатите, класирани на първия тур;
2 вариант: подреждане на кандидатите, получили по-малко от
50% от гласовете, по вишегласие и утвърждаване на подреждането от
съответния партиен орган:
- за представители в европейския парламент – от НС на БСП;
- за представители в националния парламент – от съответния
ОблС (градските съвети в София и Пловдив) на БСП, съгласувано с
НС на БСП.
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V. УТВЪРЖДАВАНЕ
РЕЗУЛТАТИТЕ
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ
ИЗБОРИ.
РЕГИСТРАЦИЯ
ИЗДИГНАТИТЕ КАНДИДАТУРИ ОТ БСП.

ОТ
НА

26. Подадени сигнали и жалби за нарушения в изборния
процес се решават незабавно от съответната изборна комисия.
Решенията на общинските (градски, районни, областни)
избирателни комисии, произнесени по жалби за нарушения на
изборния процес и за обявяване на резултатите, могат да бъдат
обжалвани пред Избирателната комисия по член 55 от Устава.
27. Общопартийната контролна комисия проверява сигналите
за нарушения при избора на кандидати за публични длъжности и
взема мерки за партийно въздействие (чл.40, т.2).
28.
Политическо
решение
за
резултатите
от
вътрешнопартийния избор се утвърждава от съответния областен,
общински (районен, градски) съвет на БСП или от НС в рамките на
техните компетенции, като решението се взема при наличието на
кворум повече от половината от членовете им и с обикновено
мнозинство.
29. Въз основа на резултатите от преките вътрешнопартийни
избори или от изборите на общинските конференции на БСП:
- НС на БСП утвърждава кандидатските листи на партията за
президент и вицепрезидент, за народни представители, за
представители на БСП в ЕП, за кметове на общини (чл.39. (2));
- Областните съвети на БСП (градските съвети в София и
Пловдив) предлагат кандидатските листи на партията за народни
представители в съответния избирателен район и ги представят за
утвърждаване от НС на БСП. Не се допуска номинирането на един
кандидат в повече от един избирателен район, освен с решение на НС
на БСП;
- Общинските съвети на БСП (градските в София, Пловдив и
Варна) предлагат кандидатските листи на партията за общински
съветници и кметове;
- Общинските (районни) съвети на БСП, съгласувано с ОПО на
населеното място, предлагат кандидатските листи на партията за
кметове на населени места.
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30. Регистрацията на листите на партията за участие в
различни избори – местни или национални се осъществява съгласно
изискванията на Избирателния кодекс и по равнище на компетентност
на партийните органи, определено с решение на НС на БСП:
- Националният съвет на БСП регистрира предложенията на
партията за представители в ЕП, президент и вицепрезидент;
- Областните съвети на БСП (съответно градските в София и
Пловдив) регистрират предложенията на партията за народни
представители в съответния многомандатен избирателен район;
- Общинските (съответно градските в София, Пловдив и
Варна) съвети регистрират предложенията на партията за общински
съветници и кметове.
VI. ФИНАНСОВО
И
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОСИГУРЯВАНЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
31. Финансовата и организационно-техническата подготовка
на вътрешнопартийните избори се осигуряват от НС, областните,
общинските (градските, районните) съвети на БСП и основните
партийни организации в зависимост от вида на избора.
32. Задължение на общинските (градските, районните)
партийни съвети е осигуряването на:
- необходимите помещения за преки вътрешнопартийни
избори или избори от общинските конференции;
- достатъчно на брой и в необходимия вид изборни документи,
изборни кутии и други необходими материали;
- необходимия ред и охрана за провеждане на
вътрешнопартийните избори и публичните обсъждания.
33. При необходимост НС на БСП актуализира, изменя и
допълва настоящия Правилник.
34. Тълкувания и указания за приложението на настоящия
Правилник са от компетенциите на Комисията по избора на НС на БСП.
(Приет с решение на НС на БСП
от 19 февруари 2011 г. и утвърден
с протокол № 10 на ИБ на НС на БСП
от 8 март 2011 г.)

