
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-66 
Дата: 25.10.2018 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА); 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ашим Амишев Ашимов от гр. Ветово. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В деловодството на Общински съвет - Ветово е постъпила молба с вх. № ОбС-80А-734-

2/24.10.2018 година от лицето Ашим Амишев Ашимов, живущ в град Ветово, ул. „Стара планина“ 

№ 24, община Ветово. Г-н Ашимов е на 73 год. и е настойник на внучката си Анелия Катева 

Асенова (на 29 год.), която е с умствена изостаналост. След като родителите ѝ се отказват от нея 

след раждането ѝ, г-н Ашимов поема грижите. Тя получава пенсия в размер на 130 лв., които са 

недостатъчни за покриване на социални битови нужди, поради което дядо ѝ Ашим Ашимов се 

обръща към общинския съвет с молба да му се отпусне еднократна парична помощ. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И : 
 

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 300.00 

(триста) лв. от бюджета на Община Ветово на лицето Ашим Амишев Ашимов, живущ в град 

Ветово, ул. „Стара планина“ № 24, община Ветово, за покриване на социални битови нужди за 

внучка му Анелия Катева Асенова. 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед. /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/

