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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. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg 

 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА 

 

ПО ПРОТОКОЛ № 46/21.06.2010г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Опака определя за 
представител на общината в асоциацията по В и К в Област Разград, 
с обхват обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД 
гр. Разград г-н Бахар Юмеров Юсменов – заместник-кмет 
„Регионално развитие” в Община Опака. 

 
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Опака определя 
едногодишен мандат на представителя на Община Опака в 
асоциацията по В и К в Област Разград, считано от 16.06.2010г. 

 
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Опака дава 
правомощия на г-н Бахар Юмеров Юсменов – заместник-кмет 
„Регионално развитие” в Община Опака да гласува с „ДА” по 
точките от дневният ред. 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 
приема програма за работата си през II-рото полугодие на 2010г. 
 

РЕШЕНИЕ № 310 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл21, ал.2, от ЗМСМА 
Общински съвет Опака реши:  

1. Подкрепя проект „Подобряване на образователната 
инфраструктура в община Опака - СОУ”Васил Левски” гр.Опака - 
гимназиален и прогимназиален етап и ОУ”Васил Левски”с.Крепча” 
за кандидатстване и финансиране по Оперативната програма 
„Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 4: „Местно 
развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни 
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инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската образователна 
инфраструктура на 178 малки общини” Бюджетна линия: 
BG161PO001/4.1-03/2010;  

2. Ще бъде осигурен 15% собствен принос по проект: 
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака 
- СОУ”Васил Левски” гр.Опака - гимназиален и прогимназиален етап 
и ОУ”Васил Левски”с.Крепча”;  

3. Дейностите по проектите отговарят на следните 
приоритети на Плана за развитие на Община Опака 2007 -2013г.: 

• Приоритет 1. Подобряване и модернизация на 
техническата и социална инфраструктура и повишаване 
конкурентно способността на общинската икономика, цел 4. 
Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 

1.4.2. Подобряване на образователна, здравна и културна 
инфраструктура; 

• Приоритет 1. Подобряване и модернизация на 
техническата и социална инфраструктура и повишаване 
конкурентно способността на общинската икономика, цел 4. 
Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 

1.4.3. Оптимизиране на общинската образователна мрежа и 
подобряване на материалното осигуряване за образованието 

4. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде 
променяно за период не по-малък  5 /пет/ години след приключване 
на дейностите по проекта. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 311 

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: 

I. Глава втора “Местни такси”, Раздел II “Такса за 
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
площади и улични платна 

1. Чл.19. (1), т.2 За извършване на търговска дейност 
/продажба и изкупуване/ при ползването на: 

- лек автомобил – таксата от 5,00 лв. се променя на 7,00 лв.  
2. Чл.19. (1), т.4 За ползване на места върху които са 

организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. се събира 
такса  на кв. м., на ден в размер на от 0,50 лв. става на 1,00 лв. 
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3. Добавя се нова точка 5 към чл.19, (1): Такси за места, върху 
които се организират панаири, събори и празници, предназначени 
за продажба на стоки: 

- Опака – 1,80 лв./кв. м. на ден 
- Др. населени места – 1,30 лв./кв. м. на ден 

4. Старата точка 5 към чл.19, (1)става съответно точка 6 
II. Глава втора “Местни такси”, Раздел VI “Такси за 

технически услуги” 
1. В чл.32 се правят следните изменения: 

- издаване на удостоверения за факти и обстоятелства 
по териториалното и селищното устройство таксата от 3,00 лв. 
става на 6,00 лв. 

- заверяване на преписи от документи и на копия от 
планове и документацията към тях таксата от 3,00 лв. става на 6,00 
лв. 

- издаване на разрешение за поставяне на временни 
съоръжения за търговия  - маси, павилиони, кабини и други таксата 
от 15,00 лв. става на 20,00 лв. 

- за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях таксата 
от 15,00 лв. става на 20,00 лв. 
 

III. 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.1 Удостоверение за наследници – таксата от 3,00 лв. става 
на 4,00 лв. 

- т.2 Удостоверение за идентичност на имена – таксата от 2,00 
лв. става на 3,00 лв. 

- т.4 Дубликати на удостоверение за раждане или за 
граждански брак – таксата от 3,00 лв. става на 4,00 лв. 

- т.5 Удостоверение за семейно положение – таксата от 3,00 
лв. става на 4,00 лв. 

- т.6 Удостоверение за родствени връзки – таксата от 3,00 лв. 
става на 4,00 лв. 

2. Чл.35 По производства за настаняване под наем, продажби, 
замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се 
заплаща такса в размер от 1,00 лв. става на 10,00 лв. 

3. Чл.37 и чл.38 отпадат 
4. Чл.39 става чл.37 
5. Чл. 40 става чл.38 и се променя по следния начин: 

Освобождават се от такси общинските организации на бюджетна 
издръжка. 
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IV. В Приложение №1 към Наредбата за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги се правят 
следните изменения: 

- т.2 Такса за попълване на документ за самоличност отпада 
- т.11 Извършване на нотариална заверка – таксата от 3,00 

лв. става на 5,00 лв. 
- т.16 таксата за изготвяне на Образец 30 отпада 
- т.17 таксата за изготвяне на УП-2 за три поредни години – 

за всяка следваща или предходна година отпада 
- т.23 Заповед за работно време – таксата от 5,00 лв. става на 

8,00 лв. 
- т.24 Заповед за удължено работно време – таксата от 4,00 

лв. става на 7,00 лв. 
- т.25 Ползване на обект “Ученически стол” 
- през летния период – таксата от 30,00 лв. става на 120,00 лв. 
- през зимния период – таксата от 40,00 лв. става на 140,00 лв. 
- Съдържанието на т.27 се променя по следния начин: - 

Издаване на дубликати на заповед за категоризация 
- т.28 Ползване на зала общинска собственост: 

- “Младежки дом” – 150,00 лв. 
- “Механа” – 20,00 лв. 
- Хижа с. Горско Абланово – 100,00 лв. 

- подточка в) на точка 29 отпада 
- т.36 се променя по следния начин: Издаване на скица за 
изменение на подробен градоустройствен план – 15 лв. 
- т.45 се променя по следния начин: Заверка на протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво – 5,00 лв. 
- т.56 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен 
имот – таксата от 3,00 лв. става на 6,00 лв. 
- т.58 се променя по следния начин: За разглеждане на молби 
и жалби: 

- на физически лица – 5,00 лв. 
- на юридически лица – 10,00 лв. 

- т.62 За заверка на анкетен формуляр за регистрация на 
земеделски производител – таксата от 2,00 лв. става на 5,00 лв. 

- т.65 Заверка на дневници/регистри/за покупка и 
продажба на цветни метали – таксата от 10,00 лв. става на 15,00 лв. 

- т.70 се променя по следния начин: За излъчване на 
реклами, съобщения, обяви и други се заплаща за всяко излъчване на 
минута – 1,80 лв. 

- За излъчване на музикално поздравление – 2,40 лв. 
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- При провеждане на официални предизборни 
политически кампании: 

- За излъчване на политически изявления, обръщения 
,дебати, интервюта, клипове и др., представени на електронен 
носител – 4,00 лв. на започната минута, а на хартиен носител – 6,00 
лв. на започната минута 

- За излъчване на предизборен клип до 30 секунди – 2 лв., а 
над 30 секунди – по 1,00 лв. на всяка следваща единица, кратна на 30 
секунди 

- т.77 Издаване на удостоверение за данъчна оценка  
до 2 дни – таксата от 8,00 лв. става на 10,00 лв. 
до 14 дни – таксата от 4,00 лв. става на 5,00 лв. 

- т.79 отпада 
Добавят се следните нови точки: 

- т. 78 Заверяване на приложение към данъчна декларация: 
до 7 дни – 10,00 лв. 
до 3 дни – 18,00 лв. 

- т.79 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-
информационни материали и обяви на интернет страницата 
на общината за един месец – 15,00 лв. 
- т.80 Разпечатване на нормативни документи или друг вид 
материал от интернет страници: 

черно-бяла разпечатка – 0,40 лв. на страница 
цветна разпечатка – 1,20 лв. на страница 

- т.81 Издаване на удостоверение по чл.52 от Закон за 
кадастъра и имотния регистър – 10,00 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, т. 5 от 
Правилника за определяне на базисни наемни цени на имоти- 
общинска собственост, Общински съвет гр.Опака определя базисна 
наемна цена за имот с АОС №769/16.04.2010 г. в УПИ ХХІ-395, кв.№ 
24 по регулационния план на с.Голямо Градище, представляващ 
сграда „Автоспирка”, с коефициент К = 2.5. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 
8 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
ОбС Опака, възлага на Кмета на Община Опака, да открие 
процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
част от сграда „Автоспирка” с АОС №769/16.04.2010г. в УПИ ХХІ-395, 
кв. 24 по регулационния план на с. Голямо Градище, представляващ 
помещение от 26 кв.м. - за търговски цели, срещу месечен наем в 
размер на 3,00 лв./кв.м., за срок 5/пет/ год. 



 6 

РЕШЕНИЕ № 313 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема 
доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите на 
рисковите групи в Община Опака, във връзка с изготвянето на 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 
2011-2015г. 

 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2 от ПМС 
№ 324/30.12.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2010г., ОбС Опака актуализира списъка на 
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, 
както следва: 
 I. “Дом за стари хора” с. Гърчиново 

1. Севим Селимова Мюмюнова – Трудотерапевт, считано от 
месец април 2010 г. 

 

 

 

 

 

 
АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 


