Приложение към
Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
за определяне съставите на СИК на териториите на общините
в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум,
насрочени за 25 октомври 2015 г. (без съставите на ПСИК)
1. Методическите указания определят изчислителната процедура за
разпределение на местата в СИК между парламентарно представените партии и
коалиции.
2. За нуждите на методическите указания:
„y“ – е общият брой на всички членове на СИК на територията на общината
въз основа на решението на ОИК за определяне броя на членовете във всяка СИК;
„n“ – е броят на СИК на територията на общината, определен със заповедта
на кмета по чл. 8 от Изборния кодекс.
А. За всички членове на СИК на територията на общината:
а) за партия ГЕРБ – y х 83,
където „y“ е общият брой на
235
членовете на СИК на територията на общината.
б) за коалиция БСП лява България – y х 39
235
в) за партия ДПС – y х 36
235
г) за коалиция Реформаторски блок – y х 23
235
д) за коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО – y х 18
235
е) за коалиция България без цензура – y х 14
235
ж) за партия Атака – y х 11
235
з) за коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – y х 11
235
Когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места
измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в
консултациите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се
тръгва от най-големия остатък към най-малкия.
Б. За ръководствата на СИК на територията на общината броят за всяка от
парламентарно представените партии и коалиции се определя, както следва (по
следната формула):
а) за партия ГЕРБ (n х 3) х 83 = 35.32% (n x 3)
235

2
където „n“ е броят на СИК на територията на общината. Тъй като отношението е
по-голямо от допустимото (1/3), приема се 33.33%.
Остават за разпределение 66.67% от ръководните места за останалите партии.
Те се разпределят в съотношение 39 : 36 : 23 : 18 : 14 : 11 : 11 (общо 152 депутати)
за съответните партии и коалиции от буква „б“ до „з“.
б) за коалиция БСП лява България (n х 3) х 39 х 66.67% = 17.11% (n x 3)
152
в) за партия ДПС (n х 3) х 36 х 66.67% = 15.79% (n x 3)
152
г) за коалиция Реформаторски блок (n х 3) х 23 х 66.67% = 10.09% (n x 3)
152
д) за коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО
(n х 3) х 18 х 66.67% = 7.90% (n x 3)
152
е) за коалиция България без цензура

(n х 3) х 14 х 66.67% = 6.14% (n x 3)
152

ж) за партия Атака (n х 3) х 11 х 66.67% = 4.82% (n x 3)
152
з) за коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
(n х 3) х 11 х 66.67% = 4.82% (n x 3)
152
Когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места
измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в
консултациите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се
тръгва от най-големия остатък към най-малкия.

