
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

 

 

№  

 

 

 

Общински 

съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 
Върнато 

решение 

 

 

 

 

Оспорено 

решение 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Заповед на 

Областния 

управител, 

издадена на 

основание чл. 45, 

ал. 4 от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразнос

т на 

върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Пирдоп  № 9 от 

26.08.2021 

г. 

Решение 

№ 113 

 

- С Решение № 113 ОбС- Пирдоп:  

Одобрява представеното Задание, изготвено по реда 

на чл. 125 от Закона за устройство на територията, с 

което се обосновава необходимостта за 

изработването на плана в обхвата на поземлен имот 

с идентификатор 56407.140.36 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, 

одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. и 

съдържа информация за сроковете и етапите за 

изработване; Разрешава на „ДАРКОМЕТ“ ООД, 

ЕИК 130752287, представлявано и управлявано от 

Димитър Гочев, със седалище и адрес на управление 

в гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 76, бл. 18, ап. 

16, в качеството си на заинтересувано лице    – 

собственик на поземления имот за своя сметка да 

изработи проект за подробен устройствен план – 

Заповед № ВР-

19/09.09.2021 г. 

Решение № 119 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

незаконосъобразно и 

протоворечи на 

процедурите, 

регламентирани в 

нормативната уребда 

по устройство на 

територията, в т.ч. 

чл. 59, ал. 1, чл. 103, 

ал. 4, чл. 134, ал. 3 от 



план за застрояване в обхват поземлен имот с 

идентификатор 56407.140.36 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на Община Пирдоп, 

одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. при 

спазване на посочените в ОУП на гр. Пирдоп 

показатели по устройство на територията за 

устройствена зона за озеленяване (Оз).  

  
 

ЗУТ.      
 

2 Костинброд Протокол 

№ 28 от 

31.08.2021 

г. 

Решение 

№ 499 

- С Решение № 499 ОбС- Костинброд:  

Дава съгласие децата в детските градини за 

учебната 2021/2022 година да бъдат 

разпределени в групи както следва:  

Детска градина „Радост“: 

Яслена група - 30 

Първа „А“ група - 33 

Първа „Б“ група - 33 

Втора група         - 37 

Трета група         - 38 

Четвърта група   - 34 

Разновъзрастова /сборна/ група филиал с. 

Голяновци             - 30 

Детска градина „Виолина“: 

Яслена група – 32 

Първа /3-год./ група – 28 

Втора /4-год./ група – 31 

Трета и четвърта /5 и 6-год./  разновъзрастова 

/сборна/ група - 35 

Заповед № ВР-

20/10.09.2021г. 

Решение № 499 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

Не са спазени 

разпоредбите на 

Приложение 7 към 

Наредбата за 

финансиране на 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, относно 

максималният брой 

на деца в група.      

3. Божурище Протокол 

№ 9 от 

26.08.2021 

г. 

Решение 

№ 72 и 

№ 73 

- С Решение № 72 ОбС-Божурище: 

Допуска завишаване броя на децата в ДГ 

„Буратино“ – гр. Божурище над максималния по 

Приложение №7 от Наредба за финансирането 

на институциите в системата на 

Заповед № ВР-

21/10.09.2021г. 
Решения с  № 72 и 

№ 73 са  приети при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 



предучилищното и училищното образование, за 

учебната 2021/2022 година, в следните групи: 

1. Яслена група – 23 деца  

2. І А група – 28 деца  

3. I Б група – 28 деца  

4. I В група – 28 деца  

5. ІІ А група – 28 деца  

6. II Б група – 28 деца  

7. ІІ В група – 28 деца  

8. ІІІ А група – 28 деца  

9. ІV А група – 28 деца  

10. ІV Б група – 28 деца  

 

II. Завишаването на броя на децата по т. I да се 

извърши при условие, че са спазени здравните 

изисквания към детските градини, определени с 

наредба на министъра на здравеопазването и 

изискванията на държавния образователен 

стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини и училищата. 

 

III. Настоящото решение  да бъде със срок за 

учебната 2021/2022 година, считано от 15 

септември 2021 година до 30 май 2022 година, 

за който период в Община Божурище има 

недостиг на места в общинските детски градини. 
С Решение № 73 ОбС-Божурище: 

I.Допуска завишаване броя на децата в ДГ 

„Детелина“ – гр. Божурище над максималния по 

Приложение №7 от Наредба за финансирането 

на институциите в системата на 

правила и 

материалния закон. 

Не са спазени 

разпоредбите на 

Приложение 7 към 

Наредбата за 

финансиране на 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, относно 

максималният брой 

на деца в група.  

 



предучилищното и училищното образование, за 

учебната 2021/2022 година, в следните групи: 

Яслена група – 23 деца 

I A група – 28 деца  

I група – 28 деца  

ІI група – 28 деца  

III група – 28 деца  

IV група – 28 деца  

II. Завишаването на броя на децата по т. I да се 

извърши при условие, че са спазени здравните 

изисквания към детските градини, определени 

с наредба на министъра на здравеопазването и 

изискванията на държавния образователен 

стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини и училищата. 

III. Настоящото решение  да бъде със срок за 

учебната 2021/2022 година, считано от 15 

септември 2021 година до 30 май 2022 година, 

за който период в Община Божурище има 

недостиг на места в общинските детски градини. 
 

4.  Горна 

Малина 

Протокол 

№ 7 от 

10.09.2021 

г. 

Решение 

№ 127 

- С Решение № 127 ОбС- Горна Малина,  

дава съгласие за сформиране на самостоятелни 

маломерни паралелки под минималния норматив 

през учебната 2021/2022 година в:  

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” 

– с. Априлово 

-  I клас – 8 ученици (по норматив 

Заповед № ВР-

22/28.09.2021г. 

Решение № 127 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

Не са спазени 



минимум 16 ученици);    

- II клас – 7 ученици (по норматив 

минимум 16 ученици);   

III клас – 8 ученици (по норматив минимум 16 

ученици);   

разпоредбите на 

Приложение 7 към 

Наредбата за 

финансиране на 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, относно 

минималният брой на 

деца в паралелка.    

5. Горна 

Малина 

Протокол 

№ 7 от 

10.09.2021 

г. 

Решение 

№ 128 

- С Решение № 127 ОбС- Горна Малина,  

разрешава: 

1. Сформиране на смесени маломерни групи  

през учебната 2021/2022 година в: 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина 

(средищна и защитена): 

Филиал Долно Камарци – 8 деца (по норматив 

минимум 12 деца). 

 

2. Сформиране на групи с брой деца над 

допустимия по норматив максимум през 

учебната 2021/2022 година в:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина: 

- Яслена група  – 38 деца (по норматив 

максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна Б 

група 4 годишни деца – 23 деца (по норматив 

максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна 

група 5 годишни деца – 38 деца (по норматив 

максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна предучилищна 

Заповед № ВР-

23/28.09.2021г. 

Решение № 128 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

Не са спазени 

разпоредбите на 

Приложение 7 към 

Наредбата за 

финансиране на 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, относно 

нормативно 

допустимия 

максимален и 

минимален брой 

деца в групите в 

детските градини. 



група 6 годишни деца – 24 деца (по норматив 

максимум 22 деца). 

 

 
6. Златица Протокол 

№ 29 от 

19.08.2021 

г. 

- Решение 

№ 229 

С Решение № 229 ОбС-Златица, отхвърля 

искането на Инициативен комитет – с. Карлиево 

за провеждане на местен референдум със 

следния въпрос:  

„Желаете ли село Карлиево да се отдели от 

община Златица и да се присъедини към община 

Челопеч в едно със землището на село 

Карлиево?“, с рег.№ 00-1118, внесено от 

Инициативен комитет с. Карлиево на 18.09.2019 

г.“ 

 

 

Заповед № ОС-

3/07.09.2021 г. 

Решение № 229 е 

прието при 

допуснато 

противоречие с 

материалния и 

процесуалния 

закон, във връзка с 

чл. 32, ал. 1 от 

ЗПУГДВМС. 

7. Златица Протокол 

№ 29 от 

19.08.2021 

г. 

- Решение 

№ 228 

С Решение № 228 ОбС-Златица, отхвърля 

искането на Инициативен комитет – с. 

Църквище за провеждане на местен референдум 

със следния въпрос: 

„Желаете ли село Църквище да се отдели от 

община Златица и да се присъедини към община 

Челопеч в едно със землището на село 

Църквище?“, с рег.№ 00-1116, внесено от 

Инициативен комитет с. Църквище на 

18.09.2019 г.  

 

Заповед № ОС-

4/07.09.2021 г 

Решение № 228 е 

прието при 

допуснато 

противоречие с 

материалния и 

процесуалния 

закон, 

регламентирани в 

ЗПУГДВМС. 

8.  Драгоман Протокол 

№ 9 от 

24.09.2021 

г. 

- Решение 

№ 168 

1.ОбС-Драгоман одобрява провеждането на 

местен референдум на територията на цялата 

община Драгоман с въпрос: „Да управлява и 

стопанисва ли самостоятелно община Драгоман 

Заповед № ОС-

5/30.09.2021 г 

Решение № 168 е 

прието при 

допуснато 

противоречие с 



общинските води, ВиК съоръженията и 

мрежите, изградени на нейната територия?“. 

2.Одобрява образци на книжа за провеждане на 

местен референдум съгласно пшриложения № 1 

и № 31, неразделна част от решението.  

3.Одобрява разходите за организиране и 

финансиране на местния референдум, които да 

се осигурят от местния бюджет, по прогноза 

план-сметка за произвеждане на местния 

референдум съгласно приложение № 32, 

неразделна част от решението. 

4.Определя дата 14.11.2021 г. /неделя/ за 

провеждане на местния референдум на 

територията на цялата община Драгоман. 

5.Възлага на кмета на община Драгоман и 

общинска администрация да осъществяват 

организационно-техническата подготовка на 

референдума. 

6.Възлага на кмета на общината да проведе 

информационна кампания по реда и начина, 

определени в чл. 34 от ЗПУГДВМС.  

 

материалния и 

процесуалния 

закон, 

регламентирани в 

ЗПУГДВМС. 

 


