
                                                     Приета с Решение № 139-ЕП на ЦИК от 10.04.2019 г. 

 

МЕТОДИКА 

 

за определяне съставите на СИК на територията на община Гърмен 

 и за разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.  

(без съставите на ПСИК)  

 

1.Методиката определя изчислителната процедура за разпределение на местата в СИК 

между парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, 

които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но 

не са парламентарно представени, съгласно Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на 

ЦИК. 

 

2. За нуждите на методиката при разпределението на местата в СИК: 

„n“ – е броят на СИК на територията на общината (без ПСИК), определен със 

заповедта на кмета по чл. 8 от Изборния кодекс – n= 23 бр. 

„у“ – е общият брой на всички членове на СИК на територията на общината 

въз основа на Решение № 9-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия гр. 

Благоевград; 

у=191 (15х9+8х7) 

„m“ – е броят на СИК, които са с 5 членен състав – m=0  

„k“ – е общият брой членове на СИК от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 

ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН“ и коалиция „Реформаторски блок“ (k – цялото число на израза 0.02 (y-

5m), умножено по 2; 

0.02 (y-5m)=0.02 (191-5х0)=3,82 сл. к=3х2=6 

„z“ – е броят на членовете на СИК, който се разпределя между парламентарно 

представените партии (z = y - k),  сл. z=191-6=185. 

 

А. За всички членове на СИК на територията на общината: 

а) за КП „Обединени патриоти“ – n членове (по 1 член за всяка СИК) – 23 

бр.; 

б) за ПП „ДПС“ – n членове (по 1 член за всяка СИК) – 23 бр.; 

в) за ПП „ВОЛЯ“ – n членове (по 1 член за всяка СИК) – 23 бр.; 

г) за КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“  – 0.02 (y-5m) членове – цялото 

число – 3 бр.; 

д) за КП „Реформаторски блок“ 0.02 (y-5m) членове – цялото число – 3 бр.; 

е) за ПП „ГЕРБ“ – броят на членовете е равен на [z-5m-3(n-m)]х95 + m 

         174 

[185-5х0-3(23-0)]х95 + 0 =(185-0-69)х95 = 116х95 = 63,33 = 63 бр. 

                                174                                174              174 

 

ж) за КП „БСП за България“ – броят на членовете е равен на [z-5m-3(n-

m)]х79 + m 

           174 

[185-5х0-3(23-0)]х79 + 0 =(185-0-69)х79 = 116х79 = 52,66 = 52 бр. 

                                174                                174              174 
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Б. Когато след разпределение на общия брой членове по партии и коалиции останат 

неразпределени места, те се разпределят между участвалите в консултациите партии 

по реда на остатъците след целите числа от точките „е“ и „ж“, като се започва от най-

големия остатък. 

 

Съгласно това правило остава 1 бр. неразпределен член:   

191- (23+23+23+3+3+63+52)=191-190=1, който се преразпределя за КП „БСП 

за България“. 

 

В резултат на това целият брой членове, в т.ч. и ръководства на СИК по партии и 

коалиции са както следва: 

а) за КП „Обединени патриоти“ – 23 бр.; 

б) за ПП „ДПС“ – 23 бр.; 

в) за ПП „ВОЛЯ“ – 23 бр.; 

г) за КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“  – 3 бр.; 

д) за КП „Реформаторски блок“ – 3 бр.; 

е) за ПП „ГЕРБ“ – 63 бр.; 

             ж) за КП „БСП за България“ – 52+1=53 бр. 

 

3. Местата в ръководствата на СИК на територията на общината са равни на 3 х n. Те 

се разпределят за всяка от парламентарно представените партии и коалиции, както 

следва: 

а) за ПП „ГЕРБ“ – n x 3 x 95 места 

         238                            

където „n“ е броят на СИК на територията на общината. Тъй като 

отношението на  

 

3 х 95  е по-голямо от 1, ПП „ГЕРБ“ получава n места , т. е 23 места. 

     238  

б) за КП „БСП за България“ – n x 2 x 79  места, тъй като отношението е по-

голямо  

    143 

от 1, „БСП за България“ получава n места и те получават 23 места. 

в) Остават за разпределение n места, които се разпределят между КП 

„Обединени патриоти“, ПП „ДПС“ и ПП „ВОЛЯ“, като се използва метода на най-

големия остатък. 

- за КП „Обединени патриоти“ – n x 27  места = 23 x 27 = 9,70 места; 

           64                       64 

          

- за ПП „ДПС“ – n x 25  места = 23х25=8,98 места; 

    64                        64 

- за ПП „ВОЛЯ“ – n x 12  места=23х12=4,31 места. 

      64                      64 

Когато след определяне на броя места с цели числа останат незаети места в 

ръководствата на СИК, същите се разпределят между неизползваните остатъци като 

се започва от най-големия остатък към най-малкия. На всеки неизползван остатък 

може да се присъди само 1 място. 

Съгласно това правило по 1 бр. се преразпределят: 

- за КП „Обединени патриоти“ 

 - за ПП „ДПС“ 
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В резултат на това ръководните места по партии и коалиции са както следва: 

- за ПП „ГЕРБ“ – 23 бр.; 

- за КП „БСП за България“ – 23 бр. 

- за КП „Обединени патриоти“ – 9+1=10 бр. 

- за ПП „ДПС“ – 8 +1=9 бр. 

- за ПП „ВОЛЯ“ – 4 бр. 

 

Или съгласно тази Методика, се получава следното 

 

Разпределение на членовете на СИК, в т. ч. ръководства, по партии и коалиции 

на територията на община Гърмен, в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на 

ПСИК): 

 

№ по 

ред 

Партия/коалиция Общ брой 

членове 

В т. ч. 

ръководства 

членове 

1. ПП „ГЕРБ“ 63 23 40 

2. КП „БСП за България“ 53 23 30 

3. КП „Обединени патриоти“ 23 10 13 

4. ПП „ДПС“ 23 9 14 

5. ПП „ВОЛЯ“ 23 4 19 

6. КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, 

ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН“ 

3 - 3 

7. КП „Реформаторски блок“ 3 - 3 

общо  191 69 122 

           

Изготвил: Силвена Русева – секретар на община Гърмен /п/ 

 

 


