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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  О П А К А  О Б Л А С Т  Т Ъ Р Г О В И Щ Е 
гр. Опака  ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Я  ПО 

 

 П Р О Т О К О Л  № 3 

 

От 19.12.2011г. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 14 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 от 

ПОДОбСНКВОА, Общински съвет гр. Опака реши: Заседанията 
на ОбС Опака за периода месец декември 2011г. до месец март 
2012г. включително да се провеждат в сградата на Младежки дом 
гр. Опака. 
 

РЕШЕНИЕ № 15 

 
І. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и 

чл.66, ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка за необходимите 
разходи за 2012 г. за услугите по сметосъбиране на гр.Опака, 
съгласно Приложение №1 и на кметствата на територията на 
Община Опака, съгласно Приложения от  №2 до №6.  
 

ІІ. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и 
чл.66, ал.1 от ЗМДТ, определя размера на такса за битови 
отпадъци, както следва: 
      
 1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица на територията на гр. 
Опака таксата се променя от 5.5 на 6.5 на хиляда върху 
данъчната оценка на имота в т.ч. 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци - 0 на хиляда; 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 4.6 на 4.9 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 0.3 на 0.9  на 

хиляда 
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- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 
0.6 на 0.7 на хиляда 
 

2. За нежилищни имоти на юридически лица на 
територията на гр. Опака таксата се запазва в размер на 11.7 на 
хиляда върху данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на 
реалния размер и се разпределя както следва: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда  
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 8.9 на хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1.6 на хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1.2 

на хиляда 
3. За юридически лица на територията на град Опака, 

подали декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 3 пъти месечно – таксата се променя от 481 лв./год. на 
740.00 лв./год. 

- от 1.2 на 1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите 
за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 
 

4. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица в кметство Крепча таксата 
се променя от 6.7 на 7.7 на хиляда върху данъчната оценка на 
имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 4.2 на 4.6 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.2 на 1.9 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 

1.3 на 1.2 на хиляда 
 

5. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство 
Крепча таксата се променя от 13.7 на 14.7  на хиляда върху 
данъчната оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
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- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 8.5 на 8.8 на 
хиляда 

- за обезвреждане на битови отпадъци – от 2.5 на 3.7 на 
хиляда 

- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 
2.7 на 2.2 на хиляда 
 

6. За юридически лица в кметство Крепча, подали 
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 2 пъти месечно – от 399 лв./год. на 605.00 лв./год. 

- от 2.5 на 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите 
за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 
 

7. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица в кметство Голямо 
Градище таксата се променя от 5.3 на 6.3 на хиляда върху 
данъчната оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3.3 на 4.4 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1 на 1.9 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 1 

на 0 на хиляда 
 

8. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство 
Голямо Градище таксата се запазва в размер на 11.2  на хиляда 
върху данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на реалния 
размер и се разпределя както следва: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 7.8 на хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – 3.4 на хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0 

на хиляда 
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9. За юридически лица в кметство Голямо Градище, подали 
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 2 пъти месечно – от 399 лв./год. на 605.00 лв./год. 

- 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 
 

10. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица в кметство Гърчиново 
таксата се променя от 5.9 на 6.9 на хиляда върху данъчната 
оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3.5 на 3.7 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 2.4 на 3.2 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0 

на хиляда 
 

11. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство 
Гърчиново таксата се променя от 12.6 на 13.6  на хиляда върху 
данъчната оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 7.6 на 7.2 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 5 на 6.4 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0 

на хиляда 
 

12. За юридически лица в кметство Гърчиново, подали 
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 798.00 лв./год. 
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- 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 
 

13. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица в кметство Люблен 
таксата се променя от 6.9 на 7.9 на хиляда върху данъчната 
оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 2.9 на 4.3 на 

хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.9 на 3.6 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 

2.1 на 0 на хиляда 
 

14. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство 
Люблен се променя от 13.9 на 14.9  на хиляда върху данъчната 
оценка на имота в т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 5.9 на 8 на хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 3.9 на 6.9 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 

4.1 на 0 на хиляда 
 

15. За юридически лица в кметство Люблен, подали 
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 794.00 лв./год. 

- от 4.1 на 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите 
за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 
 

16. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
жилищни имоти на юридически лица в кметство Горско 
Абланово таксата се променя от 5.2 на 6.2 на хиляда върху 
данъчната оценка на имота в т.ч.: 
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- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3 на 3.2 на хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.9 на 2.8 на 

хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 

0.3 на 0.2 на хиляда 
 

17. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство 
Горско Абланово остава в размер на 10  на хиляда върху 
данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на реалния 
размер т.ч.: 

- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда 
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.1 на хиляда 
- за обезвреждане на битови отпадъци – 4.5 на хиляда 
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0.4 

на хиляда 
 

18. За юридически лица в кметство Горско Абланово, 
подали декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на Община 
Опака, според количеството на битовите отпадъци и 
съществуващата честота на сметоизвозване: 

- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване 
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 803.00 лв./год. 

- от 0.6 на 0.5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите 
за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
РЕШЕНИЕ № 16 

 
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА прави 

следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Опака, считано от 01.01.2012 г.: 

I. Глава втора „Местни такси”, Раздел VI „Такси за 
технически услуги” 

В чл. 32 се правят следните изменения: 
1. Издаване на скица за недвижим имот – таксата се 

променя следният начин: 
- срок до 7 дни – таксата от 4.00 лв. става на 5.00 лв. 
- срок до 2 дни – таксата от 8.00 лв. става на 10.00 лв. 
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2. Презаверяване на скици, от издаването на които са 
изтекли 6 месеца – таксата от 3.00 лв. става на 5.00 лв. 
II. Глава втора “Местни такси”, Раздел VII “Такси за 

административни услуги” 
1. Чл.34 (1) За извършени услуги по гражданското 

състояние се заплащат следните такси: 
т.4 Дубликати на удостоверение за раждане или за 

граждански брак – 4 лв. и за повторно издаване на препис-
извлечение от акт за смърт - таксата от 2,00 лв. става на 3,00 
лв. 

т.8 За легализация на документи по гражданското 
състояние за чужбина  – таксата от 10,00 лв. става на 20,00 
лв. 
 
Добавяме следните точки: 
 
11 Издаване на удостоверение за осиновяване на дете – 3.00 
лв. 

т.12 Издаване на удостоверение за вписване в 
регистъра на населението на Община Опака – 3.00 лв. 

т.13 Издаване на удостоверение за родените от 
майката деца – 3.00 лв. 

 
III. В Приложение №1 към Наредбата за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги се правят 
следните изменения: 

т.11 се изменя по следният начин: 
Граждански брак – без ритуал – 10.00 лв. 
12 Удостоверение за сключване на брак с чужденец – 
таксата от 10.00 лв. става на 15.00 лв.  
т. 27 Такса за ритуали за сключване на граждански брак – 

таксата от 35.00 лв. става на 45.00 лв. 
т.33 Издаване на скица за изменение на подробен 

градоустройствен план – таксата от 15.00 лв. става на 20.00 лв. 
т.48 отпада  
 т.63 Възстановяване и промяна на име по чл.19а от Закона 

за гражданската регистрация – таксата от 5.00 лв. става на 10.00 
лв.  

т.68 Пресъставяне на акт за раждане, граждански брак и 
смърт, въз основа на документи от чужбина – таксата от 10.00 лв. 
става на 15.00 лв. 
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т.69 Установяване и придобиване на българско 
гражданство – таксата от 15.00 лв. става на 30.00 лв. 

т.70, т.71 и т.72 отпадат 
 

РЕШЕНИЕ № 17 

 
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА прави 

следното изменение в Наредба за определяне и администриране 
на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Опака: 

1. Раздел III “Такси за детски ясли, детски градини, домове 
за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” 
се изменя така, считано от 01.01.2012 г. : 

В чл.21 (1) За ползване на целодневни детски градини от 
родителите или настойниците се събират такси в размер, както 
следва: 

1.1 Месечни такси за деца до 4-годишна възраст в размер на 
10.00 лв.  

1.2 Дневни такси в размер както следва: 
1.2.1 За деца до 4 г. – 1.50 лв. 
1.2.2 За деца на 5 и 6-годишна възраст /целодневни 

подготвителни групи, задължително обучение/ - 1.50 лв. 
 

РЕШЕНИЕ № 18 

 
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 41 

от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 
бюджета на Община Опака и чл. 59, ал. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта изменя Бюджет 2011 в 
приходната и в разходната част в местните дейности и 
дофинансирани със собствени средства държавни дейности 
както следва: 
 

Приходна част в местни дейности: 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1. 36-19 „Други неданъчни приходи”           7 086           10 086 

 
Разходна част в местни дейности, Функция „Почивно дело, 

култура, религиозна дейност: 
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ДЕЙНОСТ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
Спортни бази 
за спорт за  
всички 

43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия 
за текуща дейност” 

   5 000     6 000 

 
Разходна част в дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности, Функция „Почивно дело, култура, 
религиозна дейност: 
 
ДЕЙНОСТ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
Читалища 43-01 „Субсидии на организации с нестопанска 

цел” 
   0     2 000 

 
РЕШЕНИЕ № 18 

 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка 
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната 
просвета и чл.15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета открива две групи в с.Голямо Градище към 
ЦДГ”Слънце” с. Крепча, считано от 01.01.2012 г.; 
 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка 
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната 
просвета и чл.15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета открива група в с. Люблен към ЦДГ 
„Усмивка” гр.Опака, считано от 01.01.2012 г.; 
 

3. Трансформира длъжността „Директор с група” за всички 
преобразувани целодневни детски градини в длъжност 
„Учител”, считано от 01.01.2012 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на националното сдружение на 
общините в Република България, Общински съвет гр. Опака 
реши: 



 10 

1. Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ  
- Гюнер Юмеров Ашимов – председател на ОбС 
Опака. 

2. При невъзможност за участие на определеният по 
точка 1 делегат в заседание на Общото събрание, 
той ще бъде заместван от Бейти Бейтулов Мехмедов 
– зам.-председател на ОбС. 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 
На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

25, ал. 1, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликта на интереси, Общински съвет гр. Опака 

 

РЕШИ: 

 

Определя състава на Комисията за установяване конфликта 
на интереси, както следва:  

Абдрахим Юсменов Абдрахимов 
Петко Ганчев Петков 
Али Хасанов Юзеиров 
 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  ОбС Опака 

определя за Председател на Комисията за установяване 
конфликта на интереси – Петко Ганчев Петков 
 

 

 

 

 
 
 

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА     ГЮНЕР АШИМОВ 

ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

 
 


