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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 № 62/24.01.2011г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , във връзка с чл. 27, ал. 6 от 
ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет за дейността на Общинският 
съвет и неговите комисии за периода м. юли – м. декември 2010г. 

 
РЕШЕНИЕ № 361 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака, Приема Отчет за изпълнените и 
неизпълнените решения на ОбС, приети през второто полугодие на 
2010г. 

 
РЕШЕНИЕ № 362 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака 
приема Отчет за дейността на Участък „Полиция” – гр. Опака при 
РУ”Полиция” гр. Попово за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 363 

 
На основание чл. 21, ал. 2, т. 23, във връзка с чл. 44, ал. 5 от 

ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет за Програмата за управление за 
срока на мандата 2008-2011г., за периода 2010г. в община Опака. 

 
РЕШЕНИЕ № 364 

 
На основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и 

чл. 56, ал. 1 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 
бюджета на Община Опака, ОбС Опака приема годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2010 г. /Приложение №1, 
Приложение №1.1, Приложение №1.2/ 
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РЕШЕНИЕ № 365 

 
І. ОбС Опака на основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ одобрява план-

сметка за необходимите разходи за 2011 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.  

 

РЕШЕНИЕ № 366 

 
I. ОбС Опака на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни 

данъци и такси прави следните изменения в Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Опака: 

1. Глава първа 
В чл. 2 се добавя т.7 Туристически данък 
Глава втора 

2. Раздел I “Данък върху недвижимите имоти” се изменя така: 
Чл.7. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с 

данъчна оценка до 1 680 лв. включително се отменя. 
В чл. 8, ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от 

него”. 
Към чл. 8 се създава ал. 5 За имот – държавна или общинска 

собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е 
предоставен за управление. 

Член 11 се изменя така: 
Чл. 11, ал.1 Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на 

две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 
октомври на годината, за която е дължим. 

ал.2 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 
година се прави отстъпка 5 на сто.   

3. Раздел IV „Данък върху превозните средства” 
Член 46 се изменя така: 
Чл. 46, ал.1 Данъкът върху превозните средства се плаща на 

две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 
октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 
март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.  

4. Раздел V “Патентен данък” се изменя така: 
Член 52 се изменя така: 
Чл.52, ал.1, т.2 Физическите лица, включително 

едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата 
данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в 
т.1 – 36 от приложение №4, заплащат патентния данък само за тази 
дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за 
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага. 
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5. В Глава втора се създава Раздел VI „Туристически данък” 
Чл. 57, ал.1 С туристически данък се облагат нощувките. 
ал.2 Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи 

нощувки. 
ал.3 Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на 

общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за 
настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

ал.4 Данъкът задължително се посочва отделно в документа, 
издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо 
нощувка. 

ал.5 Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 
януари на всяка година за облагане с туристически данък за 
предходната календарна година. 

Чл. 58, ал.1 Туристическият данък за всяка нощувка съобразно 
категорията на средствата за подслон и местата за настаняване е 
както следва: 

Категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка 
Категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка 
Категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка 
Категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка 
Категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка 
ал.2 Размерът на дължимия данък за календарния месец се 

определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се 
умножи по размера на данъка по ал.1. 

ал.3 Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно 
задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през 
който са предоставени нощувките. 

ал.4 Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година 
е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за 
средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се 
внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на 
общината по местонахождение на средството за подслон или мястото 
за настаняване до 1 март на следващата календарна година, 
независимо дали обектът се използва. 

ал.5 Разликата по ал.4 се определя по следната формула: 
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД, 
където: 
Р е разликата за внасяне; 
РД – размерът на данъка по ал.1; 
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за 

подслон или мястото за настаняване за календарната година; 
Д – брой дни в годината; 
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната 

година. 
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Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за 
мероприятия по чл.10, ал.2 от Закона за туризма.  

 
Преходни и заключителни разпоредби   

§1. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка 
върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че 
в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага 
размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 
декември 2010 г.   

§2. (1) Общинският съвет определя размерите на 
туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г. 

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 
2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, 
както следва: 

Категория 1 звезда – 0,60 лв. на нощувка; 
Категория 2 звезди – 0,80 лв. на нощувка; 
Категория 3 звезди – 1,00 лв. на нощувка; 
Категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка; 
Категория 5 звезди – 1.00 лв. на нощувка. 
(3) Декларацията по чл.57, ал.1, т.5 не се подава за 

предоставените нощувки през 2010 г. 
(4) Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата 

за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в 
сила на този закон предоставят писмена декларация с информация 
за броя на леглата в средството за подслон или мястото за 
настаняване пред категоризиращия орган по чл.52 от Закона за 
туризма. 

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

следните изменения в Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Опака: 

1. Глава първа, Раздел I „Определяне на размера на общинските 
такси и услуги” 

В чл.3, ал.1, т.8 „туристическа такса” се отменя  
2. Глава втора, Раздел I “Такса за битови отпадъци” се изменя 

така: 
Чл.16, ал.1, т.3 проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление 
на отпадъците. 

3. Глава втора, Раздел IV „Туристическа такса” се отменя 
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Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 
31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което 
се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки 
длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от 
предходната година. 

 

РЕШЕНИЕ № 367 

 

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 
1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл. 51, ал. 1 от 
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на 
Община Опака  

РЕШИ: 
 

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 
към 31.12.2010 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода 
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ 

2. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 
към 31.12.2010 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода 
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 
Приложение №2/ 

 

РЕШЕНИЕ № 368 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 
l от ЗОС и чл. 36, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, ОбС Опака РЕШИ да бъдат продадени чрез публичен 
търг, както следва : 
 

1.ЛЕК АВТОМОБИЛ „ФОРД” модел „МОНДЕО” с рег.№ Т 10 

06 ТТ с начална цена определена от лицензиран оценител в размер на  
552 лв./петстотин петдесет и два/ 

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ „РЕНО” модел „КЛИО” с рег.№ Т 63 26 

ХТ с начална цена определена от лицензиран оценител в размер на  
610 лв./шестотин  и десет/ 

3. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН „ГАЗ” модел „53” с рег.№ Т 34 04 

АТ с начална цена определена от лицензиран оценител в размер на 1 
060 лв./хиляда и шестдесет/ 

4. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН „ГАЗ” модел „53” с рег.№ Т 34 06 

АТ с начална цена определена от лицензиран оценител в размер на 1 
060 лв./хиляда и шестдесет/ 
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РЕШЕНИЕ № 369 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната и чл. 130 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействие с общинска администрация, ОбС Опака одобрява 
командировъчните разходи на Кмета на Община Опака за периода 
от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г. в размер на 152.00 лв., както следва: 

1. Кмет на Община Опака: 

 От 09.12.2010 г. до 11.12.2010 г. до с. Чифлик – Участие в семинар по 
проблемите на европейските проекти – 152.00 лв.  

 

 
 

 
 

АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 


