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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. 

 
Елин Пелин № 27 от 

22.07.2021 

г. 

Решение 

№ 549 

 

- С Решение № 549 ОбС- Елин Пелин:  

Дава разрешение за формиране на групи с деца 

над максималния брой за учебната 2021/2022 г., 

относно ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – 

формирана II група  с 34 деца и ПГ – 5-годишни  

с 33 деца; в ДГ „Радост“, гр. Елин Пелин – 

формирана IV група с 34 деца; ДГ “Слънце“, с. 

Гара Елин Пелин – формирана яслена група с 35 

деца, I група с 30 деца,  II група  с 29 деца и ПГ 

– 5-годишни с 31 деца; ДГ „Славейче“, с. 

Лесново – формирана I група с 30 деца; ДГ 

“Детелина“, с. Нови хан – формирана яслена 

група с 25 деца, Iа група с 34 деца, Iб група с 35 

деца и IV ПГ група с 33 деца, ДГ „Звездичка“, с. 

Заповед № ВР-

16/03.08.2021 г. 

Решение № 534 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 



Петково – формирана I група с 30 деца и в ДГ 

“Зорница“, с. Столник – формирана I група с 30 

деца.   
  
 

образование, относно 

максималният брой 

на деца в група.      
 

2 Златица Протокол 

№ 27 от 

26.07.2021 

г. 

Решение 

№ 216 

- С Решение № 216 ОбС-Златица:  

Отменя Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Златица. Приема 

Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Златица, заедно с направените промени в 

настоящото заседание на Общински съвет – Златица. 

Заповед № ВР-

17/09.08.2021г. 

Решение № 216 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон.  

                      

Нарушени са 

изискванията на чл. 

26 от Закона за 

нормативните актове, 

относно редът за 

изработване и 

приемане на нов 

подзаконов 

нормативен акт.   

 

3. Мирково Протокол 

№ 22 от 

28.07.2021 

г. 

Решение 

№ 320 

- С Решение № 320 ОбС-Мирково: 

Дава съгласие: 

Да бъде разкрит „Клуб на пенсионерите и 

инвалидите“ в с. Буново. 

Предоставя безвъзмездно помещение на 

първият етаж в имот с идентификатор 

07051.402.18.1 по плана на с. Буново. 

Разходите за издръжка и обзавеждане на клуба 

да се осигурят в утвърдения бюджет в дейност 

2525 „Клубове на пенсионерите, инвалидите и 

Заповед № ВР-

18/12.08.2021г. 

Решение № 320 е 

прието при 

съществено 

процесуално 

нарушение.  

Имотът не е включен 

в Годишната 

програма на Община 

Мирково за 

придобиване, 

управление и 



други 
. 

разпореждане с 

имоти и вещи 

общинска 

собственост за 2021 

г.  

 

 


