
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-77 
Дата: 27.11.2018 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 Елиман Мехмед Мустафа от гр. Сеново. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В деловодството на Общински съвет - Ветово е постъпила молба с вх. № ОбС-80Е-178-

2/22.10.2018 година от лицето Елиман Мехмед Мустафа, живущ в град Сеново, ул. „Трети март“ 

№ 61, община Ветово. Преди 4 месеца той е претърпял злополука, вследствие на което си уврежда 

окото и го оперират спешно в гр. Варна. При контролния преглед се оказва, че трябва да му се 

сложи леща на окото, за което разходите не се поемат от Здравната каса, а сумата е в порядъка от 

860 лв. Г-н Мустафа в момента е безработен и няма финансова възможност, за да покрие 

разходите по предстоящата операция, поради което 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 Елиман Мехмед Мустафа, живущ в град 

Сеново, ул. „Трети март“ № 61, община Ветово, за покриване на разходи за операция. 

 

 

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/

