Приложение към
Решение Ns 1029-МИ от
10.09.2019 г.
ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
към МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ
за определяне съставите на СИК ua територията на община Гърмен
и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински
съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 20 і 9 г. (без съставите на
ПСИК)
I.
Разпределение на местата в СИК
Първа стъпка — определяне на параметрите от т. 2 на Методическите

указания.
Определяне на „n". Това е броят на СИК на територията на
1.
общината (без ПСИК), определен със заповед на кмета .
n=23
2.
Определяне на „т". С решение на ОИК се определя броя на
члеиовете във всяка СИК на територията на общината . Броят на 5-членните СИК
• е „т .
т=1
Определяне на „у". Това е общият брой на всички членове на СИК
З.
на територията на общината. Определя се по формулата:
y=9a+7b+5m
където „а" е броят на 9-членните СИК, „b" е броят на 7-членните СИК,
„т" е броят на 5-членните СИК.
Със свои Решения Ns 5 от 05.09.2019 г. и Ns 13 от 09.09.2019 г.,
Общинската избирателна комисия с. Гърмен определя броя на членовете в
секциите, като за :
- Секции с до 500 избиратели включително - 7 членове ;
- Секции с над 500 избиратели — 9 членове
- Секцията в с. Ковачевица - 012 — 5 членове .
•
В община Гърмен секциитё с о 500 избиратели включително са 7 бр.003, 009, 013, 014, 017, 018 и 022.
Секциите с над 500 избиратели са 15 бр. - 001,002, 004, 005, 006, 007, 008,
010, 011, 015, 016, 019, 029, 021 и 023.
Секция с 5 членове -1 бр. -012
Така общия брой на всички членове на СИК на територията на община
Гърмен е: у = 9х15 + 7х7 + 5х1=135+49+5=189
y189
4.
Определяне на ,,k. Това е общият брой членове на СИК от КП
„Демократична България — обединение". Определя се по формулата:
k= 0,02(у - 5. т), където „т" и „у" са определени в т. 2 и т. 3. За „k" ce
приема цялата част от полученото число . Ако полученото число е по-малко от 1,
се приема 1.

к=0,02(189-5х 1)=0,02х 184=3,68

~
к=3
5. Определяне на ,,z Т'ова е броят на членовете на СИК, който се
разпределя между парламентарно представените партии . Определя се по
формулата :
z = y - k, където „у" u ,,k са определени в т. 3 и т. 4.
г = у - k=189-3=18 б

1

z =186
Втора стъпка - разпределяне на броя иа члевовете na СИК в
общината no партии и коалиции .

6. Разпределението на местата в СИК е пропорционално според
големината на парламентарните групи, но не по-малко от един член от състава
на СИК за всяка парламентарно представена партия или коалиция . Поради това в

5-членните СИК всяка парламентарно представена партия и коалиция получава
по едно място .
7.
Съгласно разпоредбите на ИК КП „ Обединени патриоти", ПП
„ДПС" и ПП „Воля" получават по един член във всяка CHk на територията на
общината или общо „n" членове - по 23 членове

8. КП „Демократична България - обединение" получава „k" членове,
определени в т. 4. - 3 членове
9.
За да се определи броя на членовете на СИК за ПП „ГЕРБ " и КП „БСП за

България", е необходимо да се пресметнат оставащите за разпределение места.
Те се определят от израза ,,z - 5rn - 3(n - т)" и той е =[186-5 х 1-3(23-1)]=115

В

него ,,z

са

местата,

оставащи

за

разпределение

между

парламентарно представените партии и коалиции , определени в т. 5, като от тях
се изваждат вече разпределените места в 5-членните СИК; които са „5 т", както
и разпределените места по т. 7, които са „3(n - т)".
10. Броят на членовете на СИК за ПП „ГЕРБ " и КП „БСП за България"
се определя пропорционално според големината на парламентарните им групи .
10.1. nn ,,rEPB получават числото по т. 9 х 94 + rn членове, =

173
11Sx94 =62,48+1=63,48=63

173
(закръгля се към най-близкото цяло число).
10.2. КП „БСП за България " получават числото по т. 9 к 79 + т

173
1 15х79 =52,51+1=53,51=54
173
членове, (закръгля се към най- близкото цяло число).
И в двата израза по т. 10.1 и т. 10.2 се прибавят по „т" места, тъй като в
т . 9 тези „т" места в 5-членните секции бяка извадени .
II.

Разпределение на местата в ръководствата на СИК

1 1. Общият брой ръководни места във всички СИК на територията на
общината е равен на 3 .n, където „n" e определено в т. 1.
3.п=69

12. Разпределението на местата в ръководствата на СИК е
пропорционално според . големината на парламентарните групи. Въпреки
големите си парламентарни групи ПП „ГЕРБ " и КП „БСП за България"

получават по едно място в ръководството на всяка СИК, тьй като ИК определя
не повече от едно ръководно място в СИК на партия или коалиция . ГЕРБ и БСП
разпределят по „n" места, т. е по 23 ръководии места.

13. Остават за разпределение „n" ръководни места (3n - n- n)=23.
Те се разпределят между КП „Обединени патриоти", ПП „ДПС" и ПП
„Воля" проtгорционално според големината на парламентарните им групи, както
следва :
13.1. КП „Обединени патриоти" получават n x 27 места — цялата част от

64
полученото число . n х 27 = 23 к 27 = 9,70 = 9+1=10

64

64

13.2. ПП „ДПС" получават n х 25 места — цялата част от полученото

64
число . n x 25 = 23 к 25 =8,98 =8+1=9

64

64

1 3 . З . ПП „ВОЛЯ" получават n x 12 места — цялата част от полученото

64
число .

n х 12 = 23 х 12 =4,31 =4

64

64

Когато след определяне на броя ръководни места останат незаети места в
ръководствата на СИК, същите се разпределят между партиите и коалициите по
т. 13.1, т. 13.2 и т. 13.3, като се започва от най-големия остатьк към най-малкия .
9+8+4=21, т. остават 2 незаети места, които се разпределят между kH
„Обединени патриоти" и ПП „ДПС"
~

В резултат на тази изчислителна процедура се получава следното
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА С И К, в т. ч. РЪКОВОДСТВА, ПО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В, ОБIЦИНА ГЪРМЕН
Ns по

Партия/коалиция
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Изчислил : Силвена Русева — секретар на община Гърмен
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