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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 № 31 

 

от 22.06.2009г. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 210 

 

 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 2009г. 

 

РЕШЕНИЕ № 211 

 

ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 
от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
общини с обективен структурен дефицит през 2009 г., приема 
“Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община 
Опака” /съгласно Приложение/. 

 

РЕШЕНИЕ № 212 

 

I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от 
Закона за местни данъци и такси прави следното допълнение в 
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на 
услуги на територията на Община Опака: 

1. Преходни и заключителни разпоредби 
§1 За лица, които имат неплатени такси по тази Наредба да не 

се извършват административни услуги от Общинска администрация 
до уреждане на задълженията им. 

 
II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 

2 от Закона за местни данъци и такси прави следното допълнение в 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Опака: 

1. Преходни и заключителни разпоредби 
§1 За лица, които имат неплатени данъци по тази Наредба да 

не се извършват административни услуги от Общинска 
администрация до уреждане на задълженията. 
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РЕШЕНИЕ № 213 

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

дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на Азру Мусаибова Ахмедова с ЕГН 
0050208238 от с. Голямо Градище, живуща на ул. Константин Петров 
№ 9. 

 

РЕШЕНИЕ № 214 

 

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

РЕШИ: 

 
Да бъде проведена обмяна на опит със сродна община по 

въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с 
общинска администрация с участието на: общински съветници, 
кметът на община Опака, заместник-кметовете и кметовете на 
населени места. 

Обмяната на опит да бъде проведена с община Бяла, област 
Варна в рамките на четири дни през месец юли 2009г. 

 

 

 

 
АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 
         


